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Ur innehållet:

Varje år inför tidskriftsnumret försök-
er jag få fram siffror som kan avslöja 
något om läget i Tidskriftssverige. Hur 
många tidskrifter har till exempel kom-
mit till och hur många har lagts ned. 
På branschorganisationen Sveriges 
Tidskrifter, med cirka 370 medlemmar, 
menar man att detta är lite svårt att få 
grepp om. Det beror dels på hur man 
räknar och vem som gör det, dels på vad 
man definierar som tidskrift. Ska man räkna titlar, 
kundtidningar, oneshots etc eller endast nystartade 
periodiska skrifter?

Enligt Posten hade det t ex tillkommit 63 nya post-
tidningar första halvåret 2013. Samtidigt avfördes 
109 ur registret (motsvarande period 2012 avfördes 
105). Enligt Kungliga bibliotekets siffror från mitten 
av augusti hade det tillkommit 51 tidskrifter, varav 
tre är e-tidskrifter. Till skillnad från Posten, som har 
ett antal kriterier för vad som får räknas som post-
tidning och endast räknar de som uppfyller kriteri-
erna, räknar KB även oneshots och tidskrifter som 
bara utkommer med ett nummer – som exempelvis 
jultidningar. Som ny titel räknar KB också titlar som 
inte är nya men som ändrat namn (dvs titel). Förkla-
ringen ligger i att man katalogiserar just titlar och 
inte tidskrifter. 

Läget avseende konsumtionen av tidskrifter har 
på senare år i alla fall inte förändrats i någon an-
märkningsvärd utsträckning. 2012 års siffror i årets 
Mediabarometer från Nordicom vid Göteborgs uni-
versitet, är snarlika 2011 års. 59 procent av svensk-
arna läser minst en tidskrift en genomsnittlig vecka, 
motsvarande siffra för böcker är 55 procent. 49 pro-
cent läser en vecko- eller månadstidning vilket är en 
liten minskning. 28 procent läser en special- eller 
facktidskrift – det segment dit också BBL kan räknas 
– en genomsnittlig vecka och det är en liten ökning 
jämfört med 2011. 

Sett över tid har tidskriftsläsandet dock gått ned. 
Ett par år in på 2000-talet uppgav 70 procent att de 

använde tidskrifter en genomsnittlig 
vecka. Motsvarande siffror för special- 
och facktidskrifter låg på 37–39 pro-
cent. Även tidskrifterna, så tycks det, 
har alltså drabbats av den generella 
trend av minskad läsning, åtminstone 
kvantitativt. Men inte nödvändigtvis 
kvalitativt. För årets Mediabarometer 
ger vid handen att man spenderar lika 
mycket och till och med lite mer tid 

med sin tidskrift. Detta gäller särskilt för special- 
och facktidskrifterna där tiden läsarna tillbringar 
med sin tidskrift har ökat från 26 min 2001 till 28 min 
2012. Vem är då hen som tillbringar 2 minuter (!) mer 
tid med sin fack- eller specialtidskrift? Enligt Media-
barometern är hen en högutbildad han i åldern 45–64 
år och han läser företrädesvis en yrkes-/branschtid-
skrift eller en vetenskaplig tidskrift.

Så här ser det inte riktigt ut när det gäller vecko-/
månadstidningarna. Läsaren en genomsnittlig vecka 
2012 var kvinna, lågutbildad och pensionär som före-
trädesvis läser veckotidningar. Men hon kan också 
vara högutbildad, 25–44 år, och storkonsument av 
specialtidskrifter. Den genomsnittliga tiden man 
lägger på sitt vecko-/månadsmagasin en vanlig 
vecka är 36 minuter vilket är lika mycket som för ett 
decennium sedan. 

De som läser organisations- och medlemstidskrif-
ter (en genomsnittlig vecka) – genren ditt BBL alltså 
hör – utgör cirka 5 procent. Där är könsfördelningen 
helt jämn, de flesta återfinns i åldersspannet 45–79 år 
och är högutbildade.

Från att ha varit storkonsument till en ganska 
blygsam sådan, är tidskriften sedan några år på väg 
tillbaka in i mitt eget liv. Blir inte lika stressad som 
förr över allt det som förblir oläst utan njuter av de 
enskilda texter jag läser istället. Njuter av långa tids-
ödande texter, utan krav på att läsa allt. Vad det säger 
om mig? Kvinna, 45–64 år som lärt sig att prioritera, 
kanske…
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Tem
a tidskrifter [G

ran
ta]  Granta heter en flod i Cambridge och en känd 

litterär tidskrift från Storbritannien. Från 
våren 2013 är det också namnet på en svensk 
litterär tidskrift. Då började nämligen Bon-

niers förlag ge ut en svenskspråkig edition av den om-
talade publikationen. I själva verket är det nu 13 länder 
som har en egen Grantautgåva – en internationell sats-
ning som förmodligen är utan motstycke bland kultur-
tidskrifter. 

Satsningen sker inte heller i ett läge med sol och för-
liga vindar för tidskrifter och böcker. Det har inte minst 
Granta, trots all sin optimism, fått känna av. Men mer 
om det längre fram.

Här i Sverige kan i alla fall redaktören Johanna 
Haeger ström glädja sig åt ett gott mottagande för det 
första 200-sidiga Grantanumret som utkom i april. Un-
der det något luddiga temat gränser låter redaktionen 
internationella storheter som A S Byatt, Junot Diaz och 
Haruki Murakami samsas med svenska författare som 
Peter Fröberg Idling, Amanda Svensson och Jerker Vird-
borg. Det handlar bland annat om en demenssjuk mor, 
om maktkamp inom psykiatrin, om kvinnan som skul-
le blivit Pol Pots hustru i en oförmedlad blandning som 
blivit Grantas kännemärke. 

Två nummer om året ska man ge ut – till skillnad 
från brittiska Granta som är en kvartalstidskrift.

Originaltexter. En viss förvåning märktes i den kul-
turella offentligheten när det blev känt att det stora 
för laget skulle börja ge ut en svensk Granta. Hade inte 
Bonniers lagt ner BLM för ett antal år sedan?

 Och behövdes det verkligen ännu en litterär tid-
skrift? 

– Visst finns det en rad bra litteraturtidskrifter i Sve-
rige, men det har saknats en som ger plats åt original-
texter – noveller, reportage, självbiografiska texter. 
Det är det som är själva poängen med Granta, säger 
Johanna Haegerström. 

Granta är således en tidskrift med litteratur snarare 
än om litteratur. Och den gör inte heller någon tydlig 
skillnad mellan skönlitterära texter och sakprosa. 

– Att det inte finns några läsanvisningar är förstås 

Krisdrabbad Granta 
kommer till Sverige
I våras fick den brittiska tidskriften Granta sin svenska edition. Sverige sällar 
sig därmed till de numera 13 länder som har en egen Grantautgåva. Den 
traditionstyngda tidskriften startades redan 1889 och har varit känd för sina utspel 
och inte minst namnkunniga skribenter. Sedan mitten av 2000-talet ägs Granta av 
den svenskättade filantropen Sigrid Rausing.

Av Jan-Erik Pettersson
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lite utmanande. När man börjar läsa vet 
man inte riktigt om det är en novell eller ett 
reportage eller en självbiografisk text. Men 
så har Granta alltid gjort och jag tycker att 
det är spännande. 

– Granta ger oss också en möjlighet att 
göra något för den översatta litteraturen 
och det känns väldigt bra med tanke på hur 
trängd den är idag. Vi förändrar så klart inte 
trenden genom att ge ut en tidskrift, men vi 
gör ändå något. Dessutom är det roligt att 
publicera svenska författare bredvid förfat-
tare från andra länder. Och vi försöker puffa 
så mycket vi kan för våra originalbidrag och 
har faktiskt också lyckats få in fyra av dem 
som är med i första numret i andra Granta-
utgåvor. 

Allra roligast, tycker Johanna Haeger-
ström, är det med Lina Wolff som inte 
tidigare översatts till engelska men som nu 
kommer med i den brittiska utgåvan, och 
även har varit över i London och läst sin 
text Nuestra senora de Asuncion på ett Granta-
event.

Spektakulära utspel. Granta associeras ofta med en 
förmåga att göra utspel och väcka uppmärksamhet i 
den litterära världen, något som var frekvent inte minst 
under Bill Bufords redaktörskap. Är det här något som 
Johanna Haegerström känner sig manad att ta efter?

– Jag är ju född på åttiotalet och har väl ingen större 
relation till den Granta som började ges ut 1979.  Min 
referensram är nog mera den tidskrift som finns i dag 
– med dess internationella prägel, med spännande 
teman och sättet att arbeta med event för att få förfat-
tare att möta läsare. För oss kanske det handlar mera 
om att vårda en tradition än att hela tiden hitta på 
spektakulära saker.

Tradition så det räcker till har Granta utan tvekan. 
Den startades redan 1889 i Cambridge som en student-
tidskrift utgiven av the University Society, men höjde 
sig över mängden av liknande publikationer genom 

att värva en hel del illustra medarbetare. 
Arthur Conan Doyle och A A Milne brukar 
nämnas bland dem, och senare skrev både 
Sylvia Plath och Ted Hughes i tidskrif-
ten. Men allt eftersom åren gick blev dess 
till varo allt mer tynande och i början av 
1970-talet var den i stor sett nedlagd. Men 
så 1979 steg den plötsligt upp ur askan som 
en Fågel Fenix. Bakgrunden var att det dykt 
upp en ägare som hade gott om pengar (Lea 
Hederman, som också gav ut New York Re-
view of Books) och två nya redaktörer (Peter 
La Motta och Bill Buford) som hade gott om 
idéer. 

I ett manifest i Granta nr 1 skrev redaktör-
erna att tidskriften skulle ägnas åt en dialog 
om prosa på prosa. ”Det där borde ha räckt för 
att vilken köpare som helst skulle slänga 
ut tidskriften genom fönstret. Hur en pu-
blikation kan nå hundra utgåvor med den 
utgångspunkten är en gåta”, skrev förfat-
taren Simon Garfield i en tillbakablickande 
artikel i The Observer 2007. 

Fast rätt snart blev det andra bullar. 
Manifestet glömdes och Granta förvånade sin omvärld 
med att locka in namn som Paul Auster och Susan 
Sontag som medarbetare. Och redan i tredje numret 
proklamerade man the end of the English novel and the be-
ginning of British fiction. Granta var bra på slagord, men 
en fördel var att man också demonstrerade sina teser, 
den här gången i form av ett utdrag ur en kommande 
roman skriven av en okänd indisk-brittisk författare, 
Salman Rushdie. Hans stora bok, som då ännu inte 
hade något namn, kom förstås sedan ut under titeln 
Midnattsbarnen. ”Den hade allt man ville att en brittisk 
roman skulle ha: berättarflöde, kultur, historia och en 
väldig medvetenhet”, kommenterade Buford vid ett 
långt senare tillfälle.

1983 lanserade tidskriften en lista över Englands 
mest lovande yngre romanförfattare (the Best of Young 
British Novelists) som fick ett omedelbart genomslag. 
Medierna älskade inte oväntat listan och det gjorde 

Granta ska absolut 
inte bli en mark
nadsföringskanal 
för Bonniers böcker, 
det skulle läsarna 
snart genomskåda. 
Vårt mål är att 
bli en plattform 
för både nya och 
etablerade författare, 
säger Johanna 
Haegerström.

▸▸

❝
Visst finns det en rad bra litteraturtidskrifter i Sverige, 
men det har saknats en som ger plats åt originaltexter 
– noveller, reportage, självbiografiska texter. Det är det 
som är själva poängen med Granta.
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förlagsbranschen också, inte heller det oväntat. Och 
Granta fortsatte att publicera den med tio års mellan-
rum och gör så fortfarande – och nu funderar svenska 
Granta på att ta upp den på hemmaplan, men då an-
tagligen som ett samarbete med de nordiska systerut-
givarna. Den första listan innehöll för övrigt namn som 
Ian McEwan, Pat Barker och Kazuo Ishiguro och anses 
fortfarande vara oöverträffad. 

”Uthållighet, självmedvetenhet, förmåga att över-
raska, originalitet och – tack och lov – en total avsak-
nad av dialog om prosa på prosa”, kännetecknade de 
första årens Granta, enligt Simon Garfield. 

Dirty realism. Till sommarnumret 1983 satte man rub-
riken dirty realism på omslaget och påstod att ett antal 
amerikanska författare kunde buntas ihop under den 
beteckningen (Raymond Carver, Jayne Anne Phillips, 
Richard Ford m fl). Än i dag är det nog få som fullt ut 
begriper vad dirty realism står för, men fastnat har be-
greppet gjort, som ett häftplåster. Och så var det med 
mycket som Buford gjorde. Kanske var han lika mycket 
reklammakare som redaktör. Och Granta, denna tid-
skrift som lätt kunde förväxlas med en bok, passade 
perfekt ihop med tidsandan och gjorde sig lika bra i 
bokhyllorna och på soffborden hos en ny trendmedve-
ten litteraturpublik som i skyltfönstren på de moderna 
expanderande kedjebokhandlarna som Waterstones, 
Books Etc m fl. 

Men Buford var inte bara PR-geni, han var också en 
passionerad redaktör som påstods vara beredd att åka 
hem till skribenter och redigera klart deras artiklar om 
de inte gjorde som han sa. Däremot var han själv oänd-
ligt svår att nå om någon sökte honom. Och fick man 
till slut tag på honom så var han ändå oftast omöjlig 
att ha att göra med. Buford hade ett speciellt, ibland 
extremt kreativt, ibland mindre kreativt sätt att om-
växlande sköta och missköta sin tidskrift och sina för-
fattare. Men det hela varade ändå i 16 år till 1995, då 
han efterträddes av skotten Ian Jack som var redaktör 
fram till 2007 och som fortsatte med att ofta komponera 
numren kring teman och att hylla grundtanken att en 
texts kraft var viktigare än vilken genre den tillhörde. 

Rausing träder in. När Ian Jack slutade började en ny 
era för Granta som märkligt nog hängde ihop med den 
svenska mjölkförsörjningens historia. En uppfinnare, 
Erik Wallenberg, hade räknat ut att man skulle kunna 
göra sig av med de tunga glasflaskorna genom att för-
packa mjölk, juice och andra drycker i plastförstärkta 
pappkartonger och han fick entreprenören Ruben 
Rausing på Åkerlund & Rausing att tända på idén. För-
packningen hade formen av en s k tetraeder och togs i 
produktion i Lund i början på 1950-talet. Förpackning-
arna lär ha läckt svårt i början men blev snart allt mer 
tättslutande och den nya produkten blev en världs-
framgång och företaget, Tetra Pak, en internationell 
storkoncern. 

Ett barnbarn till Ruben Rausing och därmed en av 
arvtagarna till familjens miljardförmögenhet, Sigrid 
Rausing, hade bosatt sig i London, doktorerat i social-

antropologi och dessutom etablerat sig som filantrop 
genom sin välgörenhetsfond, Sigrid Rausing Trust. Till-
sammans med sin man Eric Abraham gick hon 2005 in 
i förlagsbranschen genom att starta bokförlaget Porto-
bello Books och kort därefter förvärvade hon tidskrif-
ten och bokförlaget Granta av Rea Hederman. 

Rausings inträde sågs som en garant för att Granta, 
som väl aldrig någonsin gått ihop ekonomiskt, skulle få 
en tryggad tillvaro.  Det var också Rausing som tillsam-
mans med redaktören John Freeman kom fram med 
idén om en stor satsning på internationella Granta-
editioner. Man kontaktade etablerade förlag i en rad 
länder och erbjöd dem möjligheten att självständigt ge 
ut Granta på en licens från moderförlag och med inrikt-
ning på att skapa ett samarbetande nätverk. Responsen 
visade sig vara mycket god och nu finns, som redan 
nämnts, Granta i 13 länder. 

Men samtidigt tilltog de ekonomiska problemen 
för både förlaget och tidskriften och Sigrid Rausing 
ansåg sig tvungen att börja skära hårt i kostnaderna. 
Och plötsligt, i våras, befann sig Granta i en situa-
tion där nyckelpersoner började hoppa av. Lämnade 
gjorde bland andra redaktören John Freeman, biträ-
dande redaktören Ellah Allfrey och förlagschefen Philip 
Gwyn-Jones och ytterligare ett par personer. Den brit-
tiska pressen, som inte är mycket för det småtrevliga 
i sådana lägen, använde ord som Granta-geddon, a total 
shit storm, a complete bloody disaster.

Sigrid Rausing har nu själv satt sig i chefsposition 
på både förlag och tidskrift, men hon avser att senare 
i höst tillsätta en person som ska stå i spetsen för båda 
verksamheterna.

– För vår del kan jag bara hoppas och tro på att vi ska 
få ett lika bra samarbete med den nya redaktören som 
vi hade med John Freeman, säger Johanna Haeger-
ström.

Svenska Granta har ju hur som helst en solvent ägare. 
Tidskriften är inte heller fristående inom Bonniers på 
det sätt som till exempel BLM var utan integrerad i för-
lagsredaktionen.

– På så sätt kan vi dra nytta av redaktionens kompe-
tens och resurser, och det är ett sätt att säkerställa att 
tidskriften går runt. Men den ska absolut inte bli en 
marknadsföringskanal för Bonniers böcker, det skulle 
läsarna snart genomskåda. Vårt mål är att bli en platt-
form för både nya och etablerade författare. Det är 
något som jag tror alla kommer att ha nytta av. ■

Jan-Erik Pettersson 
är frilansjournalist 
och f d förlagschef 
på Ordfront och f d 
chefredaktör på 
Svensk Bokhandel.

Senaste numret av 
brittiska Granta har 
”Svek” som tema.

Det kommande 
numret av den 
svenska utgåvan har 
”Arv” som tema.

▸▸ ❝
Och Granta, denna tidskrift som lätt kunde förväxlas 
med en bok, passade perfekt ihop med tidsandan och 
gjorde sig lika bra i bokhyllorna och på soffborden hos 
en ny trendmedveten litteraturpublik som i skylt-
fönstren på de moderna expanderande kedje-
bokhandlarna som Waterstones, Books Etc m fl. 
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Tem
a tidskrifter [Filter]  Framtiden för den seriösa journalistiken fram-

ställs just nu i undergångstermer. Ingen re-
daktion har råd att betala för journalistik som 
tar tid. Läsarna orkar inte längre ta sig igenom 

långa texter. Papperstidningen i alla dess former är på 
utdöende. Såväl dagspress som magasin tappar i upp-
laga, samtidigt som pappersläsarna är ovilliga att beta-
la för nätupplagorna, som de fram till alldeles nyss har 
fått gratis. 

Men det finns undantag som omkullkastar under-
gångsprofetiorna. Medan de flesta magasin visar ned-
slående siffror fortsätter Filter, som i år firar 5-årsjubi-
leum, att öka. Det känns som om det går rakt på tvärs 
mot alla rådande trender. 

– Både och, säger Filters chefredaktör och grundare 
Mattias Göransson. Tittar man bara på dagspress och 
tidskrifter kanske det ligger något i det, men lyfter man 
blicken lite ser man att det också råder en explosion av 
journalistiskt berättande just nu. Det finns en väldigt 
stark dokumentär trend som syns i böcker, på radio och 
i teve. Jag ser oss mer som en del av den vågen. 

Men när tidskriften började växa fram som idé var 
Mattias Göransson ändå tveksam till om det skulle gå 
ihop ekonomiskt att göra ett magasin för kvalitetsjour-
nalistik. Sedan tidigare gav de ut fotbollsmagasinet 
Offside, som utmärkt sig för långa reportage om fotboll 
och människorna omkring den; nu ville man göra en 
tidskrift som var uppbyggd på samma sätt, men inte 
var begränsad till sportens värld. 

– Emotionellt tänkte jag att det skulle funka, men 
rationellt måste jag erkänna att jag undrade lite hur 
det skulle gå rent ekonomiskt. Och skulle köparna hitta 
tidskriften i det stora utbudet? Vi tänkte att vi ger det 
tre år och lade oss på en lägre upplaga till att börja med. 
Vi trodde nog att den sålda upplagan skulle stanna vid 
25 000 – det sa min magkänsla baserad på vad jag visste 
om tidigare magasin, t ex gamla ETC.

Det visade sig gå över förväntan. Idag trycks varje 
nummer av Filter i knappt 50 000 exemplar. 50 procent 
av omsättningen kommer från prenumerationerna, 
som idag ligger på cirka 25 000. Ytterligare 30 procent av 
intäkterna kommer från annonser, och de resterande 
20 procenten från lösnummerförsäljning. I den senaste 
konsumentundersökningen från Orvesto landade Fil-
ter på 103 000 läsare (se även notis på sid 22). 

Filtrerat på 
åsikter och känslor
Magasinet Filter firar fem år och en toppnotering på över 100 000 läsare. När andra 
tidskrifter tappar läsare och i upplagor, ökar Filter som 2010 utsågs till Årets tidskrift.  
Och med magasinet som grundplåt har verksamheten växt till ett mindre mediehus.

Av Annina Rabe

↑ Filters senaste nummer har Johan 
Perssons och Martin Schibbye på omsla-
get. I höst kommer 438 dagar – deras 
bok om sin tid i etiopiskt fängelse – ut 
på Offside press  där magasinet Filter 
ingår.

← Filters första nummer utkom 2008.

▸▸
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Vad har då Filter som så många andra magasin saknar idag? 
Långa kvalitativa texter i all ära, men det måste finnas ytterli-
gare förklaringar. En teori skulle kunna vara att Filter är en tid-
skrift som passar alla – den har ingen politisk färg och uttrycker 
över huvudtaget sällan någon åsikt. Man kan säga att Filter föddes 
som ett slags motreaktion till den mer subjektiva och personligt 
präglade journalistiken som startade med t ex ETC och Schlager på 
1980-talet, som fortsatte med tidningar som Pop och Darling på 
1990-talet och som till sist utmynnade i en ganska trött krönike-
soppa där skribenten stod mer i fokus än det som hen skrev om. 

I Filter däremot får inte skribentens identitet vara synlig alls. En 
fördel med det är mer fokuserade och mindre självupptagna texter. 
Nackdelen är att det kan vara svårt att finna någon tydlig ”röst” i 
Filter. Något som Mattias Göransson delvis håller med om.

– Vi införde till och med ett krönikeförbud i Filter från början. 
Jag brukar säga att ”har du inte intervjuat nån så är det inte jour-
nalistik”. Men idag har vi faktiskt också ibland mer essäliknande 
texter. Och jag håller med om att avsändaren absolut skulle kunna 
vara tydligare i vissa av våra texter. 

Problemet, menar han, är att det är så få svenska skribenter som 
behärskar konsten att låta sin personliga röst synas i en text.

– Att hantera jaget i en text är bland det svåraste som finns. Be-
mästrar man det inte blir det ofta bara ett manér. Jag kan hålla 
med om kritiken, men det vore skönt om det fanns fler skribenter 
som var bra nog att klara av det.

Men vad ”vill” Filter egentligen? Även om man ofta ägnar sig åt 
avslöjande journalistik tar tidningen ingen politisk ställning, och 
man är som sagt noga med att skribenterna inte uttrycker känslor 
eller åsikter. I ett nummer av Filter trängs reportage om allt mel-
lan himmel och jord med personporträtt och en och annan kändis-
intervju. Tidningens innehåll är upplagt efter en almanacka, så det 
finns alltid en aktualitetsprägel. Men det är svårt att se någon linje 
i det, och det är helt avsiktligt säger Mattias Göransson.

– Vår slogan ”läsmagasin för nyfikna” kanske låter lite fånig, 
men det är nyfikenheten jag vill värna om. Det är jätteviktigt att 
man inte ska veta riktigt vad man kan hitta i tidningen. Har man 
en tidning med en stark politisk hemvist som t ex Arena eller Neo 
hittar du alltid till dina kärntrupper, men du tappar överrasknings-
momentet.

En återkommande kritik som Filter har fått är att den är för 
mansdominerad, både när det gäller antalet kvinnor som porträtt-
teras och som skriver i tidningen. Detta har till och med varit ett 
ämne för forskning. År 2010 gjorde mediestudenterna Natalie Ibron 
och Magdalena Stadler vid Lunds universitet en uppsats om Filters 
skeva könsfördelning, med en titel som var ett citat från en ano-
nym redaktionsmedlem: ”Killar gillar att skriva maffiga reportage 
– tjejer gillar ofta kortare grejer”. 

Idag ingår fler kvinnor i den skrivande staben. Men Filter har i 
någon mån fortfarande kvar stämpeln som en grabbig tidning, och 
antalet kvinnor som pryder omslagen är fortfarande betydligt färre 
än männen.

– VI får ofta frågan varför det är så många killar och män som 
skriver i Filter. Från början handlade det nog om att vi som startade 
Filter kom från Offside som är ett herrfotbollsmagasin. Ja, vi skri-
ver väl ibland om damfotboll också, men den regerande fotbollen 
är ändå herrfotbollen. Och de flesta berättande sportjournalister är 
män. 

Men det finns väl massor av kvinnliga sportjournalister?
– Inte som behärskar kombinationen berättande och sport. På 

▸▸
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min tid som Offsideredaktör fanns nästan bara Eva af Geijerstam, 
Charlotta Lindell och Kristina Kappelin, och dem använde vi.

De är ju alla väldigt erfarna journalister. Du tror inte att det finns nyare 
namn där ute som också skulle kunna vara bra om de bara fick chansen?
– Det kanske det gör. Men tittar vi på vilka som sökt Offsidepraktik 
sedan starten, och de har hunnit bli över hundra vid det här laget, 
så finns det två tjejer. Det säger ändå något om hur intresset ser ut. 
På Filter är det annorlunda, där är det hälften-hälften.

Mattias Göransson säger att han tänker mer på historier än på 
ämnen när han väljer jobb till Filter och Offside. Det måste finnas 
ett människoöde att engagera sig i, och det är de jobben som blir de 
mest uppmärksammade. En av Filters mest minnesvärda artiklar 
är fortfarande ett tidigt jobb om den så kallade Ipren-mannen. 

– Folk tänkte nog: varför gör man ett reportage om den där 
reklamfilmsskådisen, men det visade sig ju att han hade en helt 
otrolig livsberättelse. Det är mycket roligare att ha med en sådan 
person än en kändis. Intervjuer med kändisar är ett fucking hopp-
löst område. Ändå måste vi ha det ibland, eftersom det säljer.

Varför är det hopplöst?
– För att det är svårt. Kändisarna blir också mer och mer medieträ-
nade och ger mindre och mindre av sig själva. Vi har haft några rik-
tiga stinkbomber, som cirkusen kring vårt Håkan Hellström-jobb. 
Vi höll på ganska länge och förhandlade med hans management, 
och vi skulle få tillbringa så och så mycket tid med honom. Och sen 
visar det sig att han är på 23 andra omslag samma vecka. Då frågar 
man sig: varför gjorde vi det? 

Idag huserar Filter och Offside i ett gemensamt bolag, Offside 

Press, som också ger ut böcker. Nu i höst kommer 438 dagar – Johan 
Perssons och Martin Schibbyes egen bok om sin tid i etiopiskt fäng-
else. Att det blev Offside press som skulle ge ut boken var ett önske-
mål från journalisterna – jobbet de var ute på när de fängslades var 
från början för Filter. Boken är en närmast given bestseller, tror 
Mattias Göransson. Dessutom har Offside Press gett ut en översatt 
bok om löpning, ett drygt dussintal fotbollsböcker och några läng-
re reportage i bokform. Mattias Göransson säger att de står inför 
ett vägval när det gäller om de ska satsa mer på böcker i framtiden. 
Idag jobbar cirka 20 personer inom bolaget Offside, men ska man 
satsa på böcker behöver man bli fler.

I oktober kommer förlagets senaste satsning Hunger, som är en 
reportagetidning om mat med den granskande matjournalisten 
Mats-Eric Nilsson som chefredaktör. Mattias Göransson vill inte 
avslöja något alls om innehållet, men säger att det kommer att byg-
ga på läsning snarare än recept. Och att tidningen ska vara ”nör-
dig”.  

– Det finns ett stort intresse för mat just nu, men svenska mat-
tidningar är överlag tråkiga eftersom de är så receptorienterade. 
Titta på hästköttsskandalen till exempel – vilken politisk skan-
dal har lyckats få människor så engagerade? Gäller skandalen mat 
orkar människor till och med bryta sina konsumtionsmönster.

Hunger-redaktionen kommer att husera i Stockholm, vilket är 
oväntat. Offside-imperiet är annars i hög grad en Göteborgsföre-
teelse, och Mattias Göransson ser en fördel med att befinna sig en 
bit ifrån det mediadominerade nollåttaområdet:

– Man tänker, vi sitter i Göteborg, vad snubblar vi på för historier 
egentligen? Men det som är bra är att vi ibland hittar sådant som 
ingen annan snubblat på förut. ■
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 Konstnärligt campus – ett av fyra campus 
inom ramen för Umeå universitet – invig-
des för drygt ett år sedan, i maj 2012. Då var 
äntligen allt samlat på en plats: Sedan tidi-

gare Designhögskolan och Konsthögskolan som 2010 
fick sällskap av Arkitekturhögskolan när den flyttade in 
i en ny och utseendemässigt spännande byggnad; Och 
våren 2012 sällade sig Bildmuseet och HUMlab-X, en fi-
lial till det s k HUMlab, till den konstnärliga skaran på 
campus. Alltsammans vackert beläget vid Umeälven 
och i en miljö som främjar närhet till studenterna. UB 
på Konstnärligt campus är granne med Bildmuseet. 
Cirka 100 kvadratmeter har man till sitt förfogande i 
fysisk yta och man betjänar kring 400 studenter. Bib-
lioteket erbjuder böcker, tidskrifter och elektroniska 
resurser inom samtida konst, arkitektur och design. 
Biblioteket vänder sig till studenter, lärare och forskare 
på de konstnärliga högskolorna, men välkomnar även 
allmänheten. 

I samband med invigningen av Konstnärligt campus 
ville man från bibliotekets sida veta vad studenterna 
visste om biblioteket, dess katalog och resurser. Vida-
re ville man veta mer om vilka behov studenterna vid 
Konstnärligt campus kunde tänkas ha. En intervjustu-
die genomfördes och resultatet var ganska nedslående.

– Studenterna pratade mycket om avsaknaden av det 
visuella på vår webb. Man blev inte inspirerad, det var 
svårt att hitta på webben och lätt att gå vilse. Få sade 
sig också känna till att vi tillhandahåller e-resurser, 
data baser, e-tidskrifter etc, berättar Lenita Brodin 
Berggren, bibliotekarie på UB, Konstnärligt campus.

Två designstudenter blev upprörda när de fick reda 
på att en stor del av bibliotekets budget går till e-resur-
ser: ”Allt detta finns men vi vet inte om det – ni måste 
marknadsföra er bättre!”, var deras kommentar.

– De sade också: ”Det här är något för oss, det är det 
här som vi är specialister på.” Huvudinriktningen på 
Designhögskolan är industridesign men studenterna 
där läser även kurser i interaktionsdesign, berättar 
Lenita Brodin Berggren.

Detta är bakgrunden till ett projekt eller snarare två 
projekt som så småningom startades i samarbete mel-
lan biblioteket och en grupp civilingenjörsstudenter 
som i sin utbildning har läst kursen ”Användarcentre-

rad interaktionsdesign” på Designhögskolan. Det ena 
projektet handlade om att göra bibliotekets hemsida 
mer lättnavigerad och mer tillgänglig avseende de di-
gitala resurserna. Det andra projektet handlade om just 
e-tidskrifterna.

– För att avgränsa ämnet valde vi att ställa frågan: 
Hur skulle vi kunna synliggöra våra e-tidskrifter i det 
fysiska biblioteksrummet? Våra studenter har natur-
ligtvis tillgång till hela universitetets samling men 
eftersom vår fysiska samling är så liten – det här är 
ett litet bibliotek på bara 100 kvadratmeter – så ville 
vi trycka på att samlingen är så mycket större än det 
fysiska biblioteket.

– Vi började ganska enkelt genom att visa vår katalog 
och vi tittade också på hur man gör runt om i världen 
när man marknadsför sina e-resurser. Sedan jobbade 
studenterna i fem veckor och kom fram till fem helt 
olika lösningar, säger Lenita Brodin Berggren.

En grupp studenter gjorde även de en intervjustudie 
bland sina kamrater: Läser ni e-tidskrifter? Om ni läser, 
hur når ni dem? Om ni inte läser, varför? 

Också här var resultatet nedslående och bekräftade 
bibliotekets intervjustudie: Ingen av dem som uppgav 
att de läste e-tidskrifter hade hittat dem via biblioteket. 
Man hade sökt och hittat via webben på olika sätt, via 
prenumerationer eller blivit tipsade av kompisar men 
biblioteket fanns inte med på kartan. Några uppgav, 
positivt nog, att de gärna skulle ha access till tidskrifter 
via biblioteket om de bara förstod hur man kom åt dem. 

I Umeå, liksom på många andra ställen, har man hit-
tills arbetat mycket med QR-koder (till tidskriftslistan) 
och fotoramar där man visuellt visar tidskrifternas om-
slag.

– Problemet är att den digitala tidskriften, och med 
de villkor vi har hos leverantören, är att man får upp ett 
visst år, man ser volymerna och kommer rakt in olika 
artiklar – men man ser inte sammanhanget vilket kan 
vara ett problem om man inte exakt vet vad man söker 
efter eller bara är ute efter inspiration, säger Lenita 
Brodin Berggren.

Ett av de fem förslag som man från bibliotekets sida 
fastnade för och ville gå vidare med, var förslaget om ett 
interaktivt golv. Det som studentgruppen bakom för-
slaget ville testa är följande: Vad händer om man lägger 

Tem
a tidskrifter [e-tidskrifter]

Visualisering 
genom rörelse
Ett av de mer inspirerande seminarierna på Biblioteksdagarna i Örebro i våras, var ett 
som handlade om hur man kan synliggöra bibliotekets e-tidskrifter för användarna. På 
biblioteket på Konstnärligt campus i Umeå – en filial till Umeå universitetsbibliotek – 
är man nu i färd med att omsätta en originell idé till verklighet. 

Av Henriette Zorn



biblioteksbladet 06/07:2013 | 15

sökgränssnittet på golvet? De såg detta som ett sätt att 
marknadsföra och framför allt även visuellt lyfta fram 
bibliotekets samling – inte minst för att det här har 
potentialen att bli en rejäl snackis. Meningen är alltså 
att man ska söka och hitta sina e-tidskrifter genom att 
steppa runt på ett golv, dvs fysiskt röra sig i gränssnit-
tet. Och den tanken ger en onekligen en massa roliga 
bilder i skallen. Speciellt som tanken är att flera ska 
kunna trippa runt på golvet…

Lenita Brodin Berggren:
– När man är i ett fysiskt biblioteksrum går man om-

kring, man rör sig i samlingen. Det involverar kroppen 
och rörelsen. När man söker det som finns tillgängligt 
på webben möjliggör det här gränssnittet som golvet 
har att du kan röra dig på ett liknande sätt som man gör 
i ett fysiskt biblioteksrum men på en interaktiv golv-
yta. 

För att ytterligare förtydliga berättar hon att HUMlab 
brukar använda sig av ett citat från konstnären Jackson 
Pollock när det ska försöka förmedla vad det handlar 
om: ”På golvet är jag mer otvungen, jag känner mig närmare 
målningen, mera som en del av den eftersom jag på detta sätt 
kan gå runt den, arbeta från alla fyra sidor och bokstavligen 
befinna mig i målningen…”

– Det är någonting med den där beskrivningen om 
kroppens förhållande till det fysiska som vore spän-
nande att undersöka närmare, säger Lenita Brodin 
Berggren. 

Att man valde att gå vidare just med det interaktiva 
golvet handlar om att biblioteket samarbetar med nå-
got som heter HUMLab X. Detta kräver en mindre för-
klaring. HUMlabX är en del av det större HUMlab som 
finns vid Umeå universitet och som är kopplat till 
humanistiska fakulteten. På universitetets hemsida 
beskrivs verksamheten som en mötesplats för huma-
niora, kultur och informationsteknik. Här ges ”studen-
ter, forskare, konstnärer, entreprenörer och internationella 
gäster möjligheter att göra sådant som inte kan göras någon 

annanstans. I centrum står en öppen och kreativ studiomiljö 
som sträcker sig över två campus och en mångfald av digitala 
plattformar”.

HUMlab X – det senaste labbet – ligger i hjärtat av 
Konstnärligt campus, och har som en av sina uppgifter 
att fungera som ett nav för de andra verksamheterna på 
campus. Dessutom är verksamheten i HUMlab X mer 
inriktad mot konstnärliga och experimentella uttryck.

– De har ett stort tekniskt kunnande och enkelt ut-
tryckt kan man säga att de möjliggör för både studen-
ter, forskare och lärare att testa olika idéer på olika di-
gitala plattformar. Och nu är HUMlab X i färd med att 
bygga en stor interaktiv golvyta – den största i Europa 
med sina 5 x 4 meter – enligt uppgift unik i världen på 
grund av sin storlek och upplösning, berättar Lenita 
Brodin Berggren.  

Lösningarna för de två projekten – en användarvän-
ligare hemsida samt det interaktiva golvet för e-tid-
skrifter – har inte kostat biblioteket någonting. Allt har 
skett inom ramen för ett samarbetsavtal mellan biblio-
teket och Designhögskolan samt HUMlab och de invol-
verade studenternas utbildning.

Till hösten är det meningen att det interaktiva golvet 
ska tas i bruk, sedan ska det utvärderas men redan nu 
är man i färd med att ta experimentet ett steg vidare. 
Pengar ska sökas för att göra en pilotstudie kring det 
textlösa gränssnittet med olika användargrupper som 
barn i grundskolan och studenter.

– Vi skulle vilja testa ett nytt sätt att organisera bib-
liotekets samlingar. När jag skulle försöka samman-
fatta de här två projekten slog det mig att vi informerar 
mycket via text på webben. Hur långt skulle man kun-
na gå utan text? Och istället använda sig av symboler, 
ljud, musik för att se hur man kan göra ett gränssnitt 
mer tillgängligt? Kanske kan man utveckla ett webb-
gränssnitt som är mer inspirerande, mer intuitivt...

Ja, vad ska man säga: The sky is no limit, kanske? I 
alla fall inte i Umeå! ■
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Fakta  
Interaktiva 
golvet (arbets-
gruppens 
beskrivning)
Golvskärmen är en 
högupplöst (4800x3840 
pixlar), multi-touch-
kapabel skärm, ca 5 x 4 
meter stor, place-
rad på central plats i 
HUMlab-X. Skärmen 
är bakprojicerad via 8 
projektorer på glasski-
vor med en bärkraft av 
över 7 ton. Skärmen är 
helt unik i världen p g a 
av sin storlek, sin höga 
upplösning och avan-
cerade grafiksystem, 
fördelen med bakpro-
jektion som eliminerar 
problem med skuggning 
samt de relativt tunna 
bildkanterna och när-
heten till bilden under 
fötterna. 

Varför golvskärm? 
Det finns flera svar 
på den frågan. Golv är 
underutnyttjande som 
displayyta, och där det 
finns är det ofta lite 
enklare projektion från 
ovan. Den lösning som 
vi har ger också väldigt 
liten kant mellan de 
separata projektions - 
ytor som bygger upp 
den stora bilden. 
Vi får alltså en stor 
sammanhängande 
projektionsyta som gör 
det möjligt att t ex vara 
i bilder. Golvskärmen 
styrs av kraftfull 
dator med två ännu 
kraftfullare fristående 
grafikkort (quadro plex).

Fakta Umeå 
universitetet
4 campus: Campus 
Umeå, Konstnärligt 
campus, Campus 
Skellefteå och Campus 
Örnsköldsvik.
4 300 anställda varav 111 
på Umeå universitets-
bibliotek.
34 000 studenter 
studerar vid Umeå uni-
versitet.
Antal titlar tidskrifter, 
tryckta: 90.
Antal e-tidskrifter i 
Umeå universitets-
biblioteks 
tidskriftslista: 24 275.
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Tem
a tidskrifter [e-resu

rser ]

Välkomstkampanj 
för att synliggöra

 När Ekonomikums bibliotek vid Uppsala uni-
versitets bibliotek 2010 genomförde en en-
kät bland 400 studenter och forskare visade 
det sig att två-tredjedelar av de som besva-

rade enkäten inte kände till att biblioteket hade e-böck-
er. Däremot är det snarare tvärtom med artiklar, ingen 
verkar förvänta sig att tidskrifter ska finnas fysiskt på 
biblioteket utan enbart elektroniskt. 

Numera är kännedomen om e-böcker sannolikt stör-
re. Också inom akademien kan man påverkas av Zlatan-
bok-effekten, men enkätsvaren påminner ändå om 
att det kan finnas, möjligen oväntade, uppförsbackar 
ifråga om dels tillgängliggörandet, dels i att guida be-
sökarna till bibliotekets utbud av e-resurser.

Det gäller ju att, så att säga, klargöra att e-böcker alls 
existerar… 

– Vi insåg att besökarna letade efter materialet rent 
fysiskt, alltså efter det som är synligt i rum-
met, säger Cecilia Petersson, enhetschef 
vid Ekonomikums bibliotek.

Utifrån den insikten började biblio-
teket arbeta med QR-koder, det vill säga 
en streckkod som kan scannas i mobilte-
lefoner och som innebär att man hamnar 
direkt på e-boken. 

Uppsala universitets bibliotek lanserade 
också en QR-kod-kampanj, ett slags mark-
nadsföring i form av QR-koder som placera-
des ut över campus i syfte att påvisa e-boks-
utbudet och att locka nya besökare. 

– När studenterna kom till biblioteket 
fick de varsin liten påse med enkla saker, 
block, pennor och lite godis, berättar Cecilia 
Petersson. 

– Det var framgångsrikt! Extra roligt och 
kanske lite överraskande var att det var på-
fallande många studenter från samhälls-
vetenskap och humaniora som nappade. Vi 
hade nog föreställt oss att studenter inom 
teknik och naturämnen skulle ha domi-
nerat, att de i större utsträckning använde 
smartphones och var hemtama med QR-
koder… 

Efter den lyckade välkomstkampanjen är 
QR-koder nu ett etablerat verktyg med flera 
olika användningsområden. Via dessa skyl-
tar man e-böckerna. Koderna kan också an-
vändas för att boka rum. 

Streckkoder, godispåsar och Persona-modeller 
– det är exempel på nya strategier för att guida 
besökare till lärosätesbibliotekens e-resurser.  
Parallellt med tekniska utmaningar och 
svårigheter med att orientera sig i ett 
oöverblickbart informationsuniversum av 
e-böcker och e-tidskrifter, märks också 
studenters ökade behov av personlig kontakt 
med bibliotekarier. 

Av MarieLouise Samuelsson
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I förhållande till själva tekniken är det, enligt Cecilia 
Petersson, ingen större skillnad på studenter och fors-
kare. 

Forskarna dominerar i antal när det arrangeras 
workshops inom ramen för projektet Mobil Akademi-
ker där en poäng är att lära sig tillsammans, oavsett om 
man är forskare eller student. 

– Från början fanns hos vissa forskare en större skep-
sis mot e-böckerna, men det handlade om att man 
trodde att e-resurserna skulle ersätta det tryckta och 
att vi skulle kasta pappersböckerna…

En betydligt mer realistisk farhåga från forskarnas 
sida är att e-böcker kan ”försvinna”, det vill säga plöts-
ligt inte gå att återfinna, eftersom förlagen tagit bort 
dem. 

– För forskarna är det särskilt viktigt med tillgång till 
böcker över lång tid och det händer därför att de själva 
köper e-boken eftersom de inte vill riskera att den för-
svinner. Det är förståeligt och därför är det viktigt att 
forskarna känner sig trygga med att vi från bibliotekets 
sida snabbt kan skaffa fram den ”försvunna” e-boken. 

Ekonomikums bibliotek vid Uppsala universitet ar-
betar också med det som snabbt blivit en trend i biblio-
tekens arbete med att tillgängliggöra, nämligen så kall-
lade Persona-modeller på biblioteksanvändare. Model-
len är etablerad när det gäller att designa nya tjänster 
och innebär att man initialt gör omfattande intervjuer 
med studenter och forskare för att utifrån dessa skapa 
en representativ mall-användare. 

Biblioteket vid Chalmers tekniska högskola arbetar 
från och med i år utifrån tre grupper, en förstaårsstu-
dent, en tredjeårsstudent och en forskare.  

– Den primära personan är tredjeårsstudenten. 
Webbplatsen är designad för en målgrupp som mer 
tilltalas av det visuella, där sökupplevelsen är viktigt, 
säger Daniel Forsman, bibliotekschef vid Chalmers tek-
niska högskola. 

Och studenterna har mycket riktigt lättare att ta 
till sig den nya webbplatsen, medan reaktionerna från 
forskarna har varit ”blandade”.

– Forskarna är vana att bläddra manuellt, liststyrt 
och gå igenom fyra eller fem webbplatser. De är mindre 
vana vid ”googlemodellen”, att exempelvis direkt skri-
va namnet på en specifik artikel och klicka på sök. 

Därmed inte sagt att studenternas googlevana är 
problemfri, den kan medföra förväntan på omedelbar 
behovstillfredsställelse och föga tålamod när webb-
sidor tar lång tid att ladda.

– Det skapar ett beteendemönster som innebär att 
det man inte hittar direkt, det uppfattas som något 
man inte behöver.

Daniel Forsman menar vidare att inte bara studenter 
och forskare utan också bibliotekspersonal har att 
förhålla sig till ett expanderande ”informations-
universum”, till det globala och ständigt växande flödet 
av publicerad forskning och en exponentiell ökning 
med uppenbar risk för ”information overload” och 
oöver blickbarhet. 

– Även om en forskare skulle ägna all tid åt detta 
skulle det vara omöjligt att hinna läsa alla de artiklar 
som berör det egna forskningsfältet globalt. 

Det belyser bibliotekens utmaning gällande förvärv 
– att ur det oöverblickbara göra ett relevant urval från 
många forskningsfält. 

– Bibliotekarier liksom forskare och studenter måste 
göra en mental resa för att förstå den enorma föränd-
ringen av den vetenskapliga infrastrukturen. 

 Han betonar vikten av att skapa förståelse för bib-
liotekariens funktion att göra urval men tar också upp 
en annan aspekt av bibliotekariens roll som är lite vid 
sidan av de teknikrelaterade utmaningarna. 

– Studenter vid svenska lärosäten är svältfödda på 
mänsklig kontakt. När de kommer till oss för att få 
hjälp att hitta bland e-resurserna är de lättade och 
glada över hjälpen, men ofta också oerhört tacksamma 
över att träffa någon som tar sig an deras frågor, någon 
att prata med helt enkelt. 

Vid Lunds universitets bibliotek märker man också 
studenternas behov av ökad kontakt med bibliotek 
och bibliotekarier. Nyligen har studentrepresentanter 
tagit initiativ till ett närmare samarbete med biblio-
tekarierna.

– När det gäller den tekniska delen kan studenterna 
vara väldigt duktiga på att navigera, men de känner 
behov av att kvalitetssäkra sin egen informationsstra-
tegi med bibliotekariernas hjälp. Studenterna är trötta 
på ”quick-and-dirty”-lösningar, säger Jette Guldborg 
Petersen, bibliotekschef vid Lunds universitet, som 
menar att även biblioteken håller på att lämna den tek-
nikeuforiska fasen och drömmen om snabba, enkla lös-
ningar på tillgänglighet, som exempelvis en enda stor 
Discovery-tjänst. 

– Istället tror jag att det är dags för bibliotekarier att 
återerövra rollen som informationsspecialister och det 
kommer bland annat att ske i en allt starkare allians 
med studenterna. ■

❝
Studenter vid svenska lärosäten är svältfödda på 
mänsklig kontakt. När de kommer till oss för att få 
hjälp att hitta bland e-resurserna är de lättade och 
glada för hjälpen, men ofta också oerhört tack-
samma över att träffa någon som tar sig an deras 
frågor, någon att prata med helt enkelt. 
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Tem
a tidskrifter [Vi 100 år ]

Hundraåring 
med litterärt bagage

 År 1913 startade Kooperativa Förbundet utgiv- 
 ningen av sin nya veckotidning Konsu- 
 mentbladet. Artiklarna i den skulle fram- 
 för allt handla om ”kooperation och huslig 

ekonomi”. Det var en enkel publikation men upplagan 
var imponerande: 40 000 exemplar.

Med den ursprungliga inriktningen hade tidningen 
knappast kunnat fira hundraårsjubileum i år. Men 
tack vare en rad av ofta lyckosamma förvandlingar har 
Vi lyckats överleva genom många decennier och i ett 
efterhand allt mer kommersiellt medieklimat.

De avgörande förändringarna inträffade dels 1924 
när Konsumentbladet gjordes om till en bred familje-
tidning, dels 1937 när den bytte namn till Vi och ytterli-
gare stärkte det litterära och kulturhistoriska material 
som hela tiden funnits med som ett viktigt inslag.

Upplagemässigt var tidningen en framgångshistoria 
som nådde över 300 000 exemplar redan på 1920-talet 

för att 1947 bestiga de allra högsta topparna med 676 
000 exemplar. Nämnas bör dock att den var en 

medlemstidning på den tiden.
Dagens Vi ligger naturligtvis inte i närheten 

av sådana tal – snarare handlar det om 35 000 
tryckta exemplar. Tidningen har också pe-
kats ut som ett problembarn och en mång-
årig förlustaffär. Med sin avsaknad av 
målgruppsinriktning och utan sida upp 
och sida ner med textreklam för mode, 
mat och heminredning har den ofta pla-
cerats i facket för lätt ålderstigna pro-
dukter utan större framtid. 

Men chefredaktören Sofia Wadensjö 
Karén, som 2011 kom till Vi från Aftonbla-

det där hon var featurechef, påpekar att tid-
ningen visst går ihop idag, att upplagan lig-
ger stabilt och att det snarare är andra pu-
blikationer som har de största problemen. 

Röda siffror har förvisso varit vanliga un-
der senare år, men 2012 vändes dessa till ett 
blygsamt men ändå tydligt plus på 300 000 
kronor (detta på en omsättning på knappt 
40 miljoner). 

– Jag hade när jag tillträdde ett väldigt 

Tidningen Vi är en jubilar med anor, stolta traditioner och ett kulturellt kapital som 
grundlades under tidskriftens första fyrtio år. Åtskilliga blivande stjärnförfattare 
publicerade sina första texter i Vi, här fanns resereportagen som öppnade världen och 
förstås de sociala reportagen som kom att påverka samhällsdebatten. Men allt började 
med Konsumentbladet...

Av Jan-Erik Pettersson

tydligt uppdrag att nå ett nollresultat och det var rätt 
tufft med tanke på att tidningen gick nästan fem miljo-
ner back. Men vändningen visade sig komma snabbare 
än väntat. 

– Varumärket Vi är ju i grunden väldigt starkt och 
står för kvalitet, tradition och gedigenhet. Det avgö-
rande har varit att alla publikationer och allt vi gör – 
Tidningen Vi, Vi Läser, eventen, och kundtidningarna 
(Mersmak för Coop, Läs för Akademibokhandeln, Num-
mer.se för Riksteatern bland annat) – håller samma 
höga kvalitet. 

Ägaren, koncernen KF, går däremot med förlust idag 
och har deklarerat att man ska koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet dvs dagligvaruhandeln. Det betyder 
att dotterbolaget KF Media, som inbegriper Norstedts 
– Sveriges näst största bokförlagsgrupp, och Akademi-
bokhandeln – den efter sammanslagningen med kon-
kurrenten Bokia totalt dominerande bokhandelskedjan 
i landet – är till salu. Vilket har väckt misstankar om att 
även Vi kan komma att avyttras.

Men ingenting tyder på att det blir så, menar Sofia 
Wadensjö Karén.

– Så tydliga signaler om att KF inte tänker sälja Vi 
som jag har fått den senaste tiden har jag aldrig nåtts 
av tidigare. Alla tror att vi är oroliga, men det är vi inte 
alls, säger hon.

Ensam i segmentet. Bland alla flashiga, annonstunga 
magasin som dominerar tidskriftshyllorna i kiosker 
och butiker är Vi något av en främmande fågel. Vilken 
plats har den egentligen i dagens tidskriftsutbud? 

– En helt unik plats, skulle jag nog vilja säga. Det 
finns inget annat magasin som är så brett och sam-
tidigt så inriktat på att allt ska hålla hög kvalitet. Tid-
ningen Vi ska vara smart, överraskande, lärorik och un-
derhållande. Så ser målet ut. Förr fanns Månadsjourna-
len i det segmentet, men den är ju borta nu. Jag vet att 
Filter tittade mycket på Vi innan den startade, men den 
skiljer sig ändå tydligt från oss med sina extremt långa 
reportage. Så det finns faktiskt inte någon riktigt tydlig 
konkurrent i tidskriftssegmentet. Snarare är vår värsta 
fiende tidsbristen. Tiden som läggs på konsumtion av 
tryckta media minskar för varje år.

– Det finns inget 
annat magasin som 
är så brett och sam
tidigt så inriktat på 
att allt ska hålla hög 
kvalitet, säger Sofia 
Wadensjö Karén, 
chefredaktör på Vi 
sedan 2011. 
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Vilka är det som läser Vi? Kulturtanterna, kan man anta?
– Javisst, det är det så klart och jag älskar dem verkli-
gen. Vi träffar dem på våra litterära kryssningar – vän-
liga, öppna, smarta, ödmjuka kvinnor. Men man ska 
komma ihåg att 40 procent av läsarna är män, så Vi är 
verkligen inte en kvinnotidskrift. Och inte heller en 
tidskrift för en speciell ålderskategori. Medelåldern har 
faktiskt gått ned något de senaste åren. Det är viktigt 
att den i sitt tilltal och i sitt formspråk och bildspråk 
känns modern, säger Sofia Wadensjö Karén.

Vi lanserades redan på 1920-talet som en familjetid-
ning och kanske är den fortfarande det. Och inte så säl-
lan uppfattas den som ganska snäll, välmenande och 
korrekt i sitt tilltal. Bengt Ohlsson skriver i Vi nr 6/13 
ganska elakt om hur han själv först genom Kamratpos-
ten och sedan genom Vi fått en perfekt inskolning i den 
kletiga, politiskt korrekta värdegemenskap som han 
anser att man måste frigöra sig ifrån.

– Jag uppfattar inte Bengt Ohlssons berättelse så 
negativt, säger Sofia Wadensjö Karén. 

– Men visst löper vi en risk att tidningen blir för väl-
menande, för foträt. I så fall är den inte längre ange-
lägen. Men jag tror att man kan vara skarp och värna 
starka värderingar utan att för sakens skull nödvän-
digtvis behöva vara provocerande.

Är ni aldrig provocerande för läsekretsen?
– Jo, visst. Till exempel när vi hade Alex Schulman på 
omslaget för en tid sedan. En del av läsarreaktionerna 
handlade om att Schulman är en riksmobbare och en 
sådan hör inte hemma på Vi:s omslag. Jag tycker dock 
att han är en intressant person i vårt moderna media-
landskap och att vi självklart inte alltid kan ha samma 
värderingar som dem vi intervjuer. 

Författarna passerar revy. Den litterära traditionen i 
Vi förs numera huvudsakligen vidare av systertidning-
en Vi Läser, ett brett litteraturmagasin med författar-
intervjuer, reportage och boktips. Vi Läser fungerar bra 

och ligger stabilt på 10 000 exemplar i prenumererad 
upplaga. Ett försök att ge ut ännu en specialtidning – 
Biografi – gick däremot inte alls och fick läggas ned gan-
ska omgående. 

Litteraturen i Vi är annars ett kapitel för sig. Och 
inget litet sådant. Det började som nämnts redan på 
1920-talet med noveller av bland andra den då helt 
okände Vilhelm Moberg. Moberg skrev så mycket att 
han senare lite ironiskt kallade sig ”producent åt Kon-
sumentbladet”. Detta blad hade dock fördelen att be-
tala bättre än de flesta och inte minst ta emot allt han 
skickade in. 

Det var vid den här tiden, på 1920-talet och fram 
över 30- och 40-talen, som en generation av författare 
som saknade rika föräldrar, fina examina och karriärer 
inom universitet och ämbetsverk steg fram, en genera-
tion som idag framstår som unik även internationellt 
sett. Arbetarförfattarna måste, om de ville skriva på 
heltid, försörja sig genom att sälja noveller, dikter och 
kåserier till lokala blad, veckotidningar och till de stora 
dagstidningarnas söndagsbilagor. Den tidskrift som 
spelade den allra största rollen här (tillsammans med 
Folket i Bild och en del fackföreningstidningar) och 
därmed också påverkade den svenska litteraturhisto-
rien, var förmodligen Vi. 

Man kan läsa Peter Fröberg Idlings artikel om Vi och 
litteraturen i jubileumsnumret våren 2013 (Hus organ 
för de unga, lovande) och häpna över raden av namn: 
Harry Martinson, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, 
Gunnar Ekelöf, Sara Lidman, Astrid Lindgren, Lennart 
Hellsing, Stina Aronson, Nils Ferlin, Artur Lundkvist, 
Maria Wine. Och inte bara svenska. Medverkade 
gjorde även till exempel Nelly Sachs och Halldor Lax-
ness. Simone de Beauvoir skrev en reseberättelse om 
Vaisaluokta i Jokkmokk, bara en sådan sak. Åtskilliga 
blivande stjärnförfattare publicerade sina första texter 
i Vi – där trycktes Lars Ahlins debut, den numera 
klassiska novellen Kommer hem och är snäll, den 15-årige 
Per Wästbergs Pojke med såpbubblor (som också blev 

I jubileumsnumret 
berättar Peter Frö
bergs Idling om Vi och 
litteraturen. 

▸▸
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titeln på debutboken) och den likaledes tonårige Sven 
Lindqvists första prosatext liksom Kristina Lugns 
diktdebut. 

Samhällsreportagen som förändrade. Resereporta-
gen var en annan specialitet. På den tiden fanns tid-
ningar som hade råd och lust att betala författare för 
att resa ut i världen och skildra vad de såg och berätta 
vilka slutsatser de drog av detta. Ivar Lo skrev från 
Paris, Artur Lundkvist från Afrika, Sara Lidman från 
Vietnam och Jan Myrdal från Indien. Därtill fanns Vi:s 
egen världsreporter, den numera sorgligt bortglömda 
Elly Jannes, arbetardottern från Värmland som skrev 
stora reportage (och även böcker) från olika världsdelar, 
framför allt Afrika. Och dessutom, vilket också var en 
specialitet för Vi, fanns de stora sociala reportagen och 
debattinläggen som vände samhällsdebatten i viktiga 
frågor: Lubbe Nordströms resereportage Lort-Sverige, 
Ivar Lo-Johanssons artiklar om åldringsvården och 
om zigenarna i Sverige (med fantastiska bilder av Sven 
Järlås respektive Anna Riwkin-Brick), Sven Lindqvists 
Reklamen är livsfarlig och det första utdraget på svenska 
från Rachel Carsons Tyst vår, boken som satte igång 
hela den moderna miljödebatten.

Vi hade länge, som nämnts, en jättestor upplaga. Det 
hindrade inte tidningen från att publicera författare 
som idag skulle kallas för smala och exklusiva. Vi kun-
de således bli ”ett av de viktigaste organen för en bred 

lansering av den litterära modernismen”, för att citera 
litteraturprofessorn Johan Svedjedal. 

Men det var inte bara de samhällsinriktade skriben-
terna och modernisterna som sökte sig till tidningen. 
För Evert Taube blev Vi något av ett husorgan och han 
publicerade både notförsedda visor och prosatexter i 
tidningen. Numera hyllas han genom Taubestipendiet 
som Vi sedan 1960 delar ut till en svensk musiker, kom-
positör och textförfattare (senast till Tomas Andersson 
Wij).

Man tänka sig att det idag känns en smula tyngande 
med en sådan tradition i ryggen?

Både ja och nej, svarar Sofia Wadensjö Karén. 
– De här fantastiska åren på 1940-50-talen kommer 

tidningen alltid att förhålla sig till. Och vetskapen om 
att vi aldrig återigen kommer att kunna spela samma 
betydelse för en hel författargeneration – vilken tid-
ning skulle kunna det i dag? – är ju en sorg. Å andra 
sidan innebär det ett fantastiskt, och för de flesta andra 
medier, ouppnåeligt kulturellt kapital. Jag märkte hur 
starkt det är när jag ville göra en reklamkampanj för 
tidningen förra hösten och kontaktade en mängd kän-
da skådespelare, politiker och författare för att få dem 
att ställa upp på bild för Vi – det var Mikael Persbrandt, 
Margot Wallström, Marie-Louise och Gösta Ekman, 
Jens Lapidus, Jonas Karlsson med flera och alla sade 
spontant att självklart vill vi det. Inte ville de ha betalt 
heller. Det är det förtroendet som vi måste förvalta. ■

” Så det finns 
faktiskt inte 
någon riktigt 
tydlig konkur
rent i tidskrifts
segmentet.  
Snarare är vår 
värsta fiende 
tidsbristen.  
Tiden som läggs 
på konsumtion 
av tryckta media 
minskar för  
varje år.”

Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet vårterminen 2014.  

Program 
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp, halvfart/distans. 

Kurser 
Den nya bibliotekspolitiken 15 hp, kvartsfart/distans. 

Mer information 
Gå in på Lnu.se/KGBOA för mer information eller besök oss i monter B04:70 på 
Bok- och biblioteksmässsan.  

Vi utbildar framtidens bibliotekarier.
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Succé för finsk satsning på 
e-tidskrifter 

Den finska försökstjänsten där biblioteken i Helsing-
forsområdet erbjuder sina låntagare tillgång till ett 
stort antal populära utländska e-tidskrifter blev snabbt 
en succé. Nu finns planer på att dels permanenta 
tjänsten, dels erbjuda den till fler bibliotek runt om i 
Finland.

I förra numret av BBL kunde vi berätta om en finsk 
satsning på e-tidskrifter som Helsingfors bibliotek gör 
och där man erbjuder låntagarna nästan 200 utländ-
ska e-tidskrifter som t ex National Geographic, Science 
eller Cosmopolitian för digital läsning via tidnings-
tjänsten Zinio. Tjänsten, ännu så länge begränsad till 
Helsingforsområdet och folkbiblioteken där, är tillgäng-
lig via ett stort antal plattformar (läsplattor, mobiler 
etc) och tidningarna kan även läsas på datorer hem-
ifrån och på bibliotekets datorer. Bibliotekens lånta-
gare får via tjänsten ett urval utländska tidskrifter till 
sitt förfogande. För att ladda ned tidningarna behövs 
ett bibliotekskort och en internetförbindelse. Tidning-
arna kan laddas ned var som helst. De laddas ned per-
manent och bildar ett arkiv, som låntagaren fritt kan 
förfoga över.

I april i år lanserades tjänsten som genast blev en 
succé – ingen annan digital tjänst som biblioteken 
i huvudstadsregionen erbjuder, har vuxit så snabbt. 
Under perioden 1 april till sista juli i år hade tjänsten 
9 153 användare och närmare 100 000 nedladdningar, 
enligt Zinios användarstatistik. Populärast är tid-
skrifterna The Economist, National Geographic och 
Newsweek.

Varje användare laddar i snitt ned tre tidskrifter i 
månaden. Även utanför huvudstadsregionen har tjäns-
ten väckt stort intresse och många vill nu bli låntagare 
på Helsingfors stadsbibliotek.

Tjänsten som är på försök fram till årets slut kostar 
Helsingfors stadsbibliotek omkring 20 000 euro (drygt 
167 600 kronor) för en period om nio månader.

Men i ett nyhetsinslag i svenska Yle i början av au-
gusti försäkrade Helsingfors biblioteksdirektör Tuula 
Haavisto att man på grund av tjänstens stora popula-
ritet kommer att fortsätta med de utländska tidskrif-
terna även efter testperiodens slut. Hon kunde också 
avslöja att tjänsten sannolikt kommer att utvidgas till 
att omfatta fler bibliotek runt om i Finland. Som cen-
tralbibliotek för alla folkbiblioteken i Finland kan och 
ska Helsingfors stadsbibliotek sluta de avtal som krävs 
för hela Finland, menar hon. 

Hur dyrt det kommer att bli för de enskilda biblio-
teken är oklart, men det kan röra sig om allt från några 
hundra euro till några tusen euro per år. Den exakta 
summan beror på antalet bibliotekskunder. Tuula Haa-
visto menar ”att det i alla fall blir mycket prisvärt och 
svårt att säga nej till”.

HZ

Tem
a tidskrifter [n

otiser ]

tidskrifterna kämpar på

Det ser ganska dystert ut för tidskrifterna när man studerar årets 
första Orvesto Konsument (man brukar mäta tre gånger per år). Siff-
rorna pekar nedåt för ett stort antal tidningar och tidskrifter som t ex 
resetidningar som Vagabond och Res, familjetidningar som Allas och 
Allers, damtidningar som Damernas värld och Elle och affärstidningar 
som Affärsvärlden och Veckans affärer. 

Men det finns ljusglimtar också: Faktum – Göteborgs gatutidning 
som säljs av hemlösa – har ökat från 65 000 läsare 2011 till 119 000 
läsare första kvartalet 2013. Även Stockholms gatutidning Situation 
Stockholm har ökat något men betydligt mera blygsamt (från 143 000 
till 147 000 mellan 2012 och 2013). En annan tidskrift som ökar or-
dentligt är Filter som vi skriver om i detta nummer. Sedan tidningen 
började mätas 2008, har man sakta men säker klättrat i antal läsare, 
särskilt mellan 2012 och 2013, och nu är man uppe i 103 000 läsare.

Ny Teknik har också ökat (+48 000) liksom vissa tidskrifter med his-
toria som inriktning t ex Populär historia (+15 000) och Världens histo-
ria (+14 000). 

Tidningen Vi (även den omskriven i detta nummer) ligger på 
130 000 läsare – en liten ökning jämfört med 2012. Vi Läser däremot 
dalar brant mellan från 58 000 läsare i slutet av 2012 till 43 000 2013. 
Detsamma gäller nyhetsmagasinet Fokus. Under 2012 låg man som 
mest på 73 000 läsare medan man i första mätningen 2013 är nere på 
57 000.  HZ

Källa: Räckviddsutveckling Orvesto Konsument 2004:2 – 2013:1

finland – tidskrifternas land
Det utkommer flest tidskrifter i världen i Finland om man jämför med 
befolkningsantalet, rapporterar Aikakausmedia, den finska organisa-
tionen för tidskriftspublicister.

I Finland utkommer nästan 
5 000 tidskrifter.

– Vi har nio tidskrifter per 
10 000 läsare. I Slovakien, som 
är tvåa på listan, är den motsva-
rande siffran fem, berättar Heli, 
kommunikationschefen på Ai-
kakausmedia.

De europeiska länderna ligger 
bra till i allmänhet. Efter Slova-
kien kommer länder som Tjeck-
ien, Österriket, Tyskland och 
Storbritannien.

Sverige finns inte bland de tio 
största tidskriftsländerna. I Sve-
rige utkommer 0,4 tidskrifter per 
10 000 läsare.

Enligt Aikakausmedia startas 
det i Finland årligen 20–30 nya 
tidskrifter. Det är klart fler än an-
talet som slutar utkomma. 
(källa: FNB 8.7.2013)

HZ

octopus demwww.demensbutiken.se

Här hittar du
demensböcker,

demenshjälpmedel och
demenspresenter

Kvalitet och Kunskap
inom demensområdet

Ny Annons till BBL nr 6/7 från Wagner Form AB    130823

Annons 1:  4 st nya annonser för införande endast i BBL nr 6/7. enl. orderbekräftelse 130108
               Placering på 4 olika “bra” sidor i tidningen.
               Annonser i resterande nummer 2013 enl. tidigare beställning, 130108 

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

(4 st annonser (lika) endast i BBL nr 6/7, 2013)
Bok & Bibliotek E04:09
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Alla talar om läsning

Vid det här laget och lagom till Bok & Bibliotek i Göteborg 
har antagligen ett nytt nummer av barnkulturtidskriften 
Opsis kommit ut. Det hindrar inte att puffa för det num-
mer av Opsis som kom i våras och som till avgörande del 
ägnas åt barns läsning. Detta genom att presentera aktu-
ella projekt som t ex Läsrörelsens stora satsning Plats för 
barn! under årets Bok & Bibliotek, belysa några skolsats-
ningar kring lässtrategier, peka på forskning och förstås ha 
en intervju med Sveriges förste läsambassadör, Johan Un-
enge, som vid årets mässa efter två års ambassadörskap 
får lämna över stafettpinnen till en ny läsambassadör. 

Johan Unenge har haft sin strategi klar för sig: han har 
valt att adressera de vuxna förmedlarna, särskilt lärarna 
men även bibliotekarier och föräldrar, för att genom dem 
ge barn läslust och tillgång till böcker.

Sina två år som läsambassadör summerar Johan Un-
enge i Opsis så här:

”Jag trodde aldrig att jag skulle kunna vända en trend, 
men jag har i alla fall hört bibliotekarier som säger att jag 
har försett dem med argument. Det gläder mig…”

I det aktuella numret av Opsis finns även en intervju 
med en eldsjäl i sammanhanget, nämligen läraren och 

författaren Martin Widmark, vars 
engagemang i läsrörelsen är känt. 
Hans satsning med ”en läsande 
klass” kommer nästa år att nå 
alla låg-, mellan- och särskolor i 
Sverige. En handledning med stu-
dieplan som omfattar planerade 
lektioner motsvarande 30 minu-
ter om dagen inklusive tips på 
och kostnadsfri tillgång till texter, 
kommer att skickas ut gratis till 
skolorna inför Världsbokdagen i 
april 2014. 

I Opsis listas också en kortfattad 
förteckning över vad forskningen 
har kommit fram till ifråga om 
vad som krävs för att kunna läsa:
•  ABC – att kunna koda av bokstä-

ver rätt
•  Att automatisera läsningen – skaffa sig läskondis
•  Att förstå texten på djupet med hjälp av fyra stödstrate-

gier som går ut på att:
1. Förutspå vad texten ska handla om genom att se 

omslag, rubriker, bilder och bildtexter 
2. Veta hur man gör när man stöter på nya ord
3. Själv ställa frågor/undringar om det man läser
4. Regelbundet sammanfatta det man har läst

Nästa nummer av Opsis kommer att ställa den livsviktiga 
leken i centrum, om barn som inte knäcker lekkoden. Vad 
leker barnen i böcker och hur beskrivs lekande i barn-
boken? och mycket mera. Också ett viktigt ämne.

HZ

lästips

På marskonferensen i Umeå 
i år – omskriven i BBL nr 4/2013 
– höll Erik Jonsson, redaktör för 
det norrländska litteraturmaga-
sinet Provins, ett väldigt intres-
sant föredrag om den bortglömde 
poeten och konstnären Ivar Con-
radson (1884–1968). 

Nu finns berättelsen om Con-
radson i tryck i det nummer av 
Provins (2:2013) som utkom före 
sommaren. 

Ivar Conradson var en gång en 
banbrytande poet, en moder-
nismens föregångare, konstnär 
och homosexuell som umgicks 
i kretsen kring Tora Dahl och 
Knut Jaensson. Så försvann han, 
tystnade någon gång i slutet av 
1920-talet. 1950, efter tjugo års 
tystnad, kom han åter i offentlig-
hetens ljus i samband med ett stort stipendium. Ur Con-
radsons tre diktsamlingar återges åtta dikter i Provins. 
Hans konstnärskap belyses i en särskild essä ”Tystnad. 
Ensamhet. Om Ivar Conradsons kolteckningar”, signerad 
förläggaren Jonas Ellerström. Conradsons märkliga kol-
teckningar och ”oljefärgsskizzer” är ofta osignerade och 
ganska dystra bilder av landskap eller nakna träd.

Det har funnits oklarheter i Conradsons Skellefteåbak-
grund – det finns inget skrivet om den och i större delen 
av Conradsons liv var Stockholm utgångspunkten för 
hans verksamhet. Erik Jonsson har forskat i Conradsons 
Skellefteåbakgrund och hans märkliga öde. Resultatet är 
en uppvisning i ett komplicerat och delikat detektivar-
bete i kända och okända källor – kort sagt hur man kan 
arbeta med arkiv, bibliotek, kyrkoböcker och lägga ett 
biografiskt pussel. Bortsett från det, är det ett märkligt 
människo öde som framträder och inte minst egendom-
lig är den hatskrift Om djur och om människan i djurvärlden 
som Conradson gav ut 1927 och där han kom ut som en 
katt hatare med inte mycket till övers för djurvänner i all-
mänhet. Katten är, skriver han, ett ”inställsamt, sliskigt 
pinoredskap med en röst av tjockt kvalm, en blick med 
endast ondskans liv…”.

En text om Ivar Conradson av Gunnar Ekelöf inleder det 
aktuella numret av Provins som har Lyrik 1900–1950 som 
tema och rymmer mer än olika aspekter på Conradson, 
t ex en diktsvit av Ann Jäderlund tillägnad Stina Aronson 
samt Anita Salomonssons essä om en annan okänd 
norrlandsdiktare och bildkonstnär, den religiösa Victoria 
Nygren. 

Gunnar Ekelöfs text om Conradson är inte daterad – 
antagligen skrevs den någon gång efter 1950 när ett urval 
av Conradsons dikter från hans tre samlingar utkom –  
men han skriver: ”Att Conradson göres rättvisa är inte för 
tidigt: han tillhör ett redan klassiskt skede i svensk dikt…”

HZ
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 Under 1800-talet hade dagstidning-
arna ofta en skämtteckning på någon 
av sidorna, ett slags serieruta, något 
som till slut förändrades till att bli flera 

rutor. De första seriefigurerna dök upp i slutet av 
1800- talet i USA och seriekonsten spreds därefter 
vidare i västerlandet. Kalle Anka, Stålmannen, 
Fantomen, Tintin, Asterix och de andra är det 
väl få som inte känner till. Under åren har vär-
deringar förändrats och nya serieformer skapats. 
Kvinnliga hjältar som den välsvarvade Modesty 
Blaise dök upp. I slutet av 1960-talet dök också 
undergroundserier och antihjältar upp som The 
Fabulous Furry Freak Brothers, Fritz the Cat och 
Fat Freddys Cat – antiauktoritära hippies som 
framför allt rökte sig in i dimman och en snuskig 
anarkistisk katt. I satirtidskriften Puss skapade 
bland annat Lars Hillersberg och Lena Svedberg 
svensk seriekonst. Och ur de politiska plakat-
serierna klev så Socker-Conny ut och slog hela 

världen med häpnad med sitt schysta 
järnrör – en osannolik figur skapad 
av Joakim Pirinen men tydligt inspi-
rerad av provokatören Hillersbergs 
tecknarstil. Det är ingen överdrift att 
påstå att tack vare tidskriften Galago, 
exploderade serieskapandet i mitten 
av 1980-talet och det talades om serier 
för vuxna. Horst Schröder och hans 
tidning Epix med lite halvporriga se-
rier sålde riktigt bra, sida vid sida med 
tidskriften Galago. 

Ulf Lundkvist satte avtryck i ETC 
med figuren Assar som skildrade livet 
vid sidan av motorvägen och de stora 
köpladorna. Seriealbum av Lars Sjun-
neson, Lena Ackebo och Martin Kel-
lerman blev efterfrågade. Efter några 
år dök plötsligt serierecensioner upp 
på kultursidorna i de stora fina dags-
tidningarna. Seriestöd infördes och 

serier blev kultur. I dag är det väl få som kunnat 
undgå paret Berglings samtidskritiska seriekom-
mentarer i SvD exempelvis. Den vassaste penn-
spetsen 2013 tillhör ofta en kvinna – Nina Hem-
mingson, Sara Granér, Nanna Johansson och Liv 
Strömquist, för att nämna några. Galagoredak-
tören och serieskaparen Johannes Klenell me-
nar att Galago medvetet och aktivt arbetat med 
att förändra seriescenen – från en pojkscen till 
dagens storsäljande kvinnor. 

– Men det kanske framför allt är tjejerna själva 

som positionerat sig. Nätverket Dotterbolaget har 
ju exempelvis jobbat hårt för att sprida kvinnors 
serieskapande, berättar Johannes Klenell.

Dotterbolaget är ett feministiskt kvinno- och 
transseparatistiskt serieskaparnätverk som finns 
i flera städer, från Malmö i söder till Umeå i norr.  
Syftet – kan man läsa på deras hemsida – är att 
motarbeta de patriarkala strukturer som idag 
fortfarande genomsyrar seriebranschen samt 
att stödja kvinnors och transpersoners verksam-
heter inom densamma. Dotterbolagets medlem-
mar samarbetar och stöttar varandra istället för 
att konkurrera med varandra. 

– Det har man lyckats med. Idag jobbar vi ak-
tivt för att få in fler serietecknare som inte har 
helsvensk medelklassbakgrund, säger Johannes 
Klenell. 

Även den internationella seriescenen har för-
ändrats. Framför allt när Japan för några år sedan 
anammade serier och skapade en egen variant – 
Manga. 

– Kulturellt har serier alldeles för länge endast 
varit en klart västerländsk företeelse. Men idag 
kan till och med president Barack Obama hylla 
Naif Al-Mutawas seriehjältar från Kuwait, The 99, 
som vill sticka hål på stereotyper om muslimer, 
berättar Fredrik Strömberg, ordförande i Serie-
främjandet och redaktör för Bild & Bubbla samt 
även serieforskare. 

Serien The 99 handlar om 99 superhjältar från 
olika länder som Jemen, Kina, Tunisien, Tchad 
etc och som äger 99 heliga krafter. Serien är tyd-
ligt inspirerad av islam och Allahs 99 goda egen-
skaper. Skaparen såg att det fanns ett behov av 
karaktärer och förebilder för muslimska barn 
som spred budskapet om islams godhet, berät-
tar Fredrik Strömberg. Serien har översatts till 
nästan lika många språk – turkiska, indonesiska, 
mandarin, arabiska osv.  

Fredrik Strömberg har i sin forskning vid Mal-
mö Högskola bland annat kartlagt muslimska 
superhjältar som framträdde i amerikanska 
serietidningar efter 9/11-attackerna i USA 2001. 
De flesta skapades med en vilja att motverka för-
domar, menar Strömberg och nämner den popu-
lära karaktären Dust. 

– En kvinna klädd i niqab som slåss för det 
goda! Från början skapades hon för att motverka 
stereotypen av den militanta onda muslimen. 
Men idag har plagget blivit tajtare när andra 
tecknare tagit vid. Från början hade tecknarna 
goda kulturella avsikter med figurerna, men i dag 

Bubblor som säger det mesta

Dagens superhjälte-
seriefigur kan vara en 
muslimsk kvinna klädd 
i niqab som kämpar 
mot ondskan. Serier 
är en konstform med 
ett brett utbud – från 
alternativa smala serier 
till mer kommersiella 
varianter.  

Av Åsa Ekström

– Idag jobbar vi aktivt för att få in 
fler serietecknare som inte har 
helsvensk medelklassbakgrund, 
säger Johannes Klenell. 
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har det utvecklats till mer stereotypa dialoger, 
menar Fredrik Strömberg. 

Serier är i sina bästa stunder både bildkonst 
och litterär text.  Idag görs serier i många olika 
genrer – självbiografiska, dokumentära, jour-
nalistiska och fiktiva berättelser där bilderna är 
lika viktiga som texten.  Olika grafiska uttryck 
används och alla varianter av serier finns – hu-
mor, feministisk erotik, fantasy, faktaserier och 
skräck. Fredrik Strömberg minns vilken plats 
serier hade på Bok & Bibliotek i Göteborg på 
1980-talet.   

– Skaparen till Knasen, Mort Walker, fanns på 
plats och den enkönade grupp som köade bestod 
nästan uteslutande av män. Förra året var det 
serieskapare som Nina Hemmingsson och Liv 
Strömquist som hade de längsta köerna till sina 
signeringsbord och det var framför allt kvinnor 
som köade.

Innan vårt samtal avslutas konstaterar Fredrik 
Strömberg att den gamla arbetarstaden Malmö är 
Sveriges seriestad nummer ett. I Malmö finns Se-
rieskolan vid Kvarnby folkhögskola och Dotter-
bolaget samt flera stora förlag och serieskapare. 
Därför är det kanske ingen tillfällighet att det 
även bedrivs serieforskning vid Högskolan i sam-
ma stad. Men även i norr sker det serieinitiativ. 
På Bildmuseet i Umeå visas just nu utställningen 
Serier från norr där åtta serietecknare med olika 
bild- och berättarstilar visar sina alster. Armita 

Ghazinezam (född 1989) hade som liten lässvå-
righeter men på biblioteket upptäckte hon rädd-
ningen – serier! Hon är uppvuxen i Holmsund 
utanför Umeå men har även rötter i Iran. Ett åter-
kommande tema i hennes bilder är kulturkrockar 
och segregation.

– Jag levererar samhällskritik med svart hu-
mor, konstaterar Armita Ghazinezam, projekt-
ledare för föreningen Kuturstorm, som jobbar för 
mångfald inom kulturlivet. 

Efter att ha levt ett år i Iran, där hon pluggade 
guldsmide vid Fakhre Aria Design School i Te-
heran, så återvände hon 2010 till Sverige. Full av 
inspiration skapade hon serien Les femmes fozool 
som kan följas på bloggen Wallah. Dessvärre har 
den iranska regimens censurapparat stoppat 
bloggen som inte går att ta del av inne i Iran.  

– Men i Iran finns det naturligtvis en under-
groundscen för serier. Jag tror på serier och sa-
tir, säger Armita Ghazinezam, som även skildrat 
Umeå i strippen Björkarnas stad.

– Allt för många svenska lokaltidningar har en 
obligatorisk Rocky-stripp som kretsar kring livet 
i huvudstaden. Jag tror att det finns ett sug efter 
serier som vi här uppe kan känna igen oss i. 

Utställningen Serier från norr pågår fram till 13 
oktober. Där visas även bilder av Max Andersson, 
Mats Jonsson, Gerd Aurell, Anneli Furmark, Sofia 
Karlström, René Engström och Joanna Hellgren. ■

Boktips:
Fredrik Strömberg: 100 oumbärliga 
seriealbum
Daniel Gustavsson: Serier på 
biblioteket

Några måste-album:
Sofia Z-4515 = Zofi Z-4515 av 
Gunilla Lundgren, Amanda 
Eriksson (Tranan 2005). En 
historia om Sofia Taikons tid i 
koncentrationslägret Aushwitz – 
Birkenbaum. 
Trans:it av Markus Linda Benzien 
Lindmark (BabaBooks 2013). Ett 
album om att komma ut och leva 
som transexuell.

Skratt (och allvar):
Socker-Conny av Joakim Pirinen 
(Tago 1985)
Amen Härregud av Lena Ackebo 
(Tago 1992)
Ja till Liv! av Liv Strömquist 
(Ordfront 2011)
Det fräscha alternativet av Gunna 
Grähs (Galago 2011)
Fulheten av Nanna Johansson 
(Kolik 2009)
All i want for christmas is 
planekonomi av Sara Granér 
(Ordfront /Galago 2012)
Så jävla normal av Nina 
Hemmingson (Kartago 2009)
Magasinet Utopi ges ut  
4 ggr/år för den som vill hålla 
sig uppdaterad kring svenska 
tecknare i genren fantasy, skräck 
och sf. 

Strip ur Björkarnas stad av Armita 
Ghazinezam.
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 Svensk seriekultur har alltför länge varit  
 just svensk seriekultur. Projektet  
 Tusen serier har kommit till för att  
 ändra på det: Tusen tecknare, tusen 

historier, tusen serier. Nätverket består i dag av 
ett tiotal svenska serieskapare med bakgrund i 
olika länder som jobbar för att få fler berättelser 
än den traditionellt vita medelklassens historier. 
Serieskaparen Mattias Elftorp är projektledare för 
nätverket:  

– Den enklaste förklaringen till varför det ser 
ut som det gör är en gammal sanning; vilka som 
ges ut handlar till stor del om vem som känner 
vem! Sverige är väldigt segregerat på det sättet. 
”Svenskar” håller sig till ”svenskar” och förläg-
garna är mer eller mindre uteslutande ”svensk-
ar”, menar Mattias Elftorp.

Nästan alla serieskapare som syns och har 
lyckats ge ut någonting, har svenska efternamn. 
Mattias Elftorp menar att en kombination av 
identifikation, självförtroende och möjlighet att 
få göra sin röst hörd är avgörande.   

Serieskaparen Yume är född och uppvuxen i 
Stockholm med föräldrar från Kurdistan i Irak. 
Hon tillhör både den svenska och kurdiska kul-
turen men passar inte helt in i någon av dem, 
menar hon. Det var långt ifrån självklart för hen-
nes föräldrar att acceptera hennes önskan om att 
satsa på ett kreativt yrke med dålig ekonomisk 
trygghet.

– De lämnade fattigdomen i Irak och kom hit 

på 1970-talet. De fick börja från noll för att bygga 
upp en helt ny tillvaro i Sverige. Så jag har förstå-
else för att de tyckte att serier inte är något man 
sysslar med. Men jag lyckades motbevisa dem 
när jag fick ett stipendium. Då insåg de att det 
finns potential! berättar Yume som idag är utbil-
dad serieskapare och vars seriestripp Kurdi kan 
följas i Sydsvenskan. Den handlar om familjen 
Ibrahim och är en serie som med en stor portion 
humor visar multikulturella barn, kulturkrockar 
och andra galenskaper.

Yume har ända sedan barnsben velat uttrycka 
sig genom körsång eller teater men det var serier 
som fångade hennes kreativa ådra.

– Jag blev kär i seriemediet! Att kombinera bild 
och text på detta sätt är suveränt för mig som då 
får utlopp för min kreativa sida och ensam kan 
bestämma form och design.  

Nätverket Tusen serier har fått två miljoner 
kronor i stöd av Arvsfonden, Region Skåne, Kul-
turrådet och Längmanska Kulturfonden samt 
samarbetar med bland annat Apart förlag och ett 
stort antal andra aktörer som bibliotek och kul-
turskolor när det gäller workshops och utställ-
ningar.

– Det gör att vi kan jobba aktivt med projektet 
utan att behöva oroa oss alltför mycket över kost-
nader vad gäller hyra, tryck, utställningskostna-
der och att vi åtminstone kan ge en garantisum-
ma till dem som gör serieböckerna, konstaterar 
Mattias Elftorp.  ■

Tusen serier ger fler röster

Seriefrämjandets 
projekt Tusen serier 
jobbar för att sprida 
fler berättelser än 
den traditionellt 
svenska medelklassens 
historier. Ju fler röster 
desto fler och bättre 
serier. 

Av Åsa Ekström

Yume är utbildad serieskapare. Hennes seriestripp Kurdi kan följas i Sydsvenskan. 

Nätverket Tusen serier ger i höst 
ut tre böcker: 
Amalia Alvarez: Hennes Fem pap-
perslösa kvinnors historier kommer 
lagom till Bok & Bibliotek.
Marco Leal: Destruktörerna 
kommer också att finnas på Bok & 
Bibliotek.
Emre Özdamarlar: Har förhopp-
ningsvis en bok innan året är slut.
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 I år tar Bok & Bibliotek ett fast och konsekvent 
grepp om två frågor som debatterats och analyse-
rats flitigt under senare år: minskad läsförmåga 
hos barn och unga samt skola, kunskap och ut-

bildning – båda ämnesområden som för övrigt ser ut att 
bli valfrågor 2014. 

Temasatsningen Plats för barn! är ett samarbete mel-
lan Läsrörelsen och Bok & Bibliotek och tar avstamp i 
de undersökningar och rapporter som visar att både 
läsförståelsen och läsförmågan hos barn och unga i 
Sverige har gått ner. Och vad kan man göra åt det? Ja, 
det och mycket annat vill man belysa i en rad semina-
rier och debatter både på mässgolvet i Plats för barns 
stora monter i A-hallen och i seminarierummen i mäss-
sans intellektuella överbyggnad. Enligt Läsrörelsen är 
läsandet, leken och lärandet utgångspunkten för semina-
rierna och programaktiviteterna i montern, där man 
också vill nå barn och unga upp till 16 år.

inför Bok & BiBliotek 2013

Liten guide till årets B & B

Storfokus på Rumänien, minifokus på Bangladesh och 
generöst med plats för barns läsande. Lägg därtill ett 
skolspår som knyter an till kunskap och läsning och en 
helt ny avdelning för den papperslösa boken – årets 
upplaga av Bok & Bibliotek är spännande smalt, spretigt 
och delvis högaktuellt.

Av Henriette Zorn

Temasatsningen Plats för barn sponsras av bland 
andra Svensk Biblioteksförening som också är medar-
rangör till två av seminarierna som ingår i temat (se 
mer på sid 20).

Även under det s k Skolspåret kommer barns och 
ungdomars läsförmåga att lyftas liksom hur skolelever 
använder sig av internet, undervisningsmetoder, sam-
spelet mellan lärare, elever, skolledare, den rörliga bil-
den i undervisningen, aktuell forskning om lärarnas 
arbete, bara för att nämna några exempel. I Skolspåret 
har Bokmässan samlat alla seminarier i årets program 
– 29 stycken – som på olika sätt har koppling till sko-
lans värld. Och flera av dem tar upp barns och ungdo-
mars läsförmåga. 

Rumäniens författare och litteratur står i fokus un-
der årets mässa. Temalandet medverkar under parol-
len: Rumänien har ordet! och med inte mindre än 18 
författare, däribland landets kanske mest namnkun-
niga författare som Mircea Cărtărescu och Norman 
Manea. Flera av författarna som deltar i det rumänska 
temat har rumänskt ursprung men är bosatta i andra 
länder. Till dem hör Gabriela Melinescu som bott i Sve-
rige sedan 1975 och också publicerat sig här. Hennes 
senaste bok – en roman med titeln Mamma är Gud (Bon-
niers förlag) – kom 2010 och hennes senaste diktsam-
ling: På guldfiskens rygg (Ellerströms) kom i år.  

En inledande orientering och ingång till det litterära 
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Författaren Mircea Cărtărescu 
är en av 15 andra författare som 
gästar mässan när Rumänien har 
ordet. 

Fo
to

: Cato
 Lein

Fakta 
2013 års seminarie-
program innehåller 
375 seminarier och 724 
medverkande.
Antal besök på mässan 
2012 var 99 136 (något 
färre än 2011), antal 
seminarier var 397, 
antal programpunkter 
totalt 3 446, antal med-
verkande författare och 
föreläsare i seminarier 
var 817 (2011: 845).
2014 är Brasilien tema-
land. 



biblioteksbladet 06/07:2013 | 29

inför Bok & BiBliotek 2013

Rumänien bjuds i temasatsningens första seminarium 
Vad är unikt för rumänsk litteratur (tors kl 13 – 13.45) där 
just Mircea Cărtărescu och Norman Manea medver-
kar. Andra seminarier kommer att belysa exilens roll i 
den rumänska litteraturen, författarens roll och enga-
gemang i samhällsdebatten i autokratiska stater samt 
översättarnas roll i litteraturutbytet mellan länder. 

Inalles blir det 16 seminarier (inklusive minisemina-
rier) och förstås många framträdanden i den rumänska 
temamontern. Den som håller en hand över allt detta 
är förstås Dan Shafran, direktör på Rumänska kultur-
institutet (tillika KB-medarbetare) som under senare år 
gjort betydande insatser för att introducera rumänsk 
litteratur i Sverige.

I år är det 100 år sedan Tagore – som första icke-
europé – fick Nobelpriset i litteratur. Ett mindre tema 
under mässan är Bangladesh. Under rubriken ”Röster 
från Bangladesh” gästas mässan av fem bengalisksprå-
kiga författare som bland annat medverkar i två semi-

Missa inte…
… Årets ALMA-
pristagare, Isol, som 
samtalar med ALMA-
juryledamoten och 
författaren Mats Kempe 
(tors kl 12–12.45). 
… Årets uppställning 
av nordiska författare, 
till exempel fin ländska 
Sofi Oksanen som 
fortsätter berätta om 
Estlands historia med 
romanen När duvorna 
försvann (lö 16–16.45); 
Kjell Westö, aktuell 
med nya romanen 
Hägring 38 om den till-
tagande politiska oron 
som världen upplevde 
före andra världskriget 
(lö 16–16.45); Norske 
Karl Ove Knausgård, 
aktuell med sjätte och 
sista delen i sin väldiga 
självbiografiska roman-
svit Min kamp – ett av 
de mest uppmärksam-
made romanprojekten i 
modern tid… 
(fre 16–16.45).
… Årets biblioteksrela-
terade seminarier (se 
sid32).
… Seminarierna som 
på olika sätt belyser 
yttrandefrihet, t ex 438 
dagar – Johan Persson 
och Martin Schibbye 
berättar (fre 15–15.45).
… Underbart är kort 
– om Svenska Granta 
(tors kl 12–12.45).
... Vad händer i oss när 
vi läser? Med bl a Sara 
Danius och Kristoffer 
Leandoer (tors kl 
16–16.45).

narier varav ett är ett samtal om bengalisk poesi från 
Rabindranath Tagore (1861–1941) till idag (fre 14–14.45). 
Det andra seminariet (lör 14–14.45) handlar om dagens 
litteraturscen i Bangladesh – här finns med andra ord 
möjlighet att få inblickar i något som gissningsvis få i 
Sverige är insatta i.

En nyhet på mässan i år är Digitala Torget, en helt 
ny avdelning för den papperslösa boken. Där kan man 
testa nya tekniska prylar och tjänster, lära sig mer om 
ljud- och e-böcker, möta förlag, återförsäljare, teknik-
utvecklare och andra representanter för den digitala 
bokvärlden. På Digitala Torgets scen är det program alla 
mässans dagar: författarframträdanden, demonstratio-
ner av nya tekniska lösningar, diskussioner kring det 
digitala skiftet och litteraturens nya vägar i nya format. 
Fem seminarier kring nya format blir det också, bland 
annat ett om Det digitala skolbiblioteket (se sid 32).

I dagsläget beräknas e-böcker utgöra mindre än en 
procent av den totala bokmarknaden i Sverige. ■

En rad nordiska 
författare finns 
på plats under 
B & B. KarlOve 
Knausgård är en 
av dem. 
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inför Bok & BiBliotek 2013

Opinionsbilda och synliggöra
– Svensk Biblioteksförening prövar nytt

 Från E-hallen till den mer centrala C-hallen. 
På flanken den livaktiga Värmlandsmontern 
och mittemot de finländska montrarna samt 
Föreningen Norden; i närheten finns Riks-

dagens monter och Europaparlamentets, Kulturrådets 
och DIK:s… Svensk Biblioteksförening markerar sin 
närvaro på årets Bok & Bibliotek med flytt av sin mon-
ter till ett mer strategiskt sammanhang i C-hallen. Am-
bitionen är att både i monter och som medarrangör i en 
rad seminarier bredda bilden av bibliotekens verksam-
het, öka kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag 
och betydelse för informationsförsörjning och dito 
kompetens samt som värnare av fri tillgång till kun-
skap och information.

I år deltar föreningen med en mindre monter men 
som är dubbelt så stor som förra årets. Det blir en plats 
för såväl formella som informella möten, en plats för 
scensamtal med branschpersoner, författare, besluts-
fattare och politiker. Det blir, så är det tänkt, en plats för 
medlemmar och besökare att möta styrelse och kansli, 
sitta ned en stund, kanske kolla mejlen eller tanka da-
torn med ström.

Scenprogrammet, som till stor del modereras av 
Gabriella Ahlström, koncentrerar sig till torsdagen och 
fredagen. Det blir inalles 14 programpunkter, från tidig 
förmiddag till sen eftermiddag. Kulturministern har 
aviserat att hon gästar montern. Det gör även Gunilla 
Herdenberg, KB, Kennet Johansson, Kulturrådet samt 
Inga Lundén för ett samtal om ett starkare biblioteks-
väsende. Senaste årets heta debattämne om urvalsprin-
ciper kommer förmodligen också att ventileras på ett 
eller annat sätt med inbjudna gäster.

På fredagen gästas montern t ex av Kulturutskottets 
ordförande och vice ordförande (kl 10.00). Vidare blir det 
samtal kring det samtida biblioteket (Inga Lundén och 

Av Henriette Zorn Rasmus Fleischer) och en programpunkt med Barbro 
Bolonassos om IFLA:s etiska regler för bibliotekarier (kl 
12.00). Bara för att nämna några programpunkter.

Båda dagarna avslutas med författarprogram: på 
torsdagen med Kristian Lundberg och på fredagen 
medverkar Beate Grimsrud. 

Även lördag och söndag blir det aktivitet i montern. 
Radioteaterbiblioteket kommer t ex att presenteras av 
Stina Oscarsson. Det sker både lördag och söndag kl 11.

Ett av årets teman på Bok & Bibliotek är barn, barns 
språk och läsning. Under rubriken Plats för barn! sat-
sar Läsrörelsen i samarbete med Bok & Bibliotek för 
att både i konkret (stor monter i A-hallen) och i över-
förd bemärkelse (åtta seminarier med forskare, exper-
ter, författare, lärare…) ge just plats för barn och lyfta 
det högaktuella ämnet läsning och vikten av att tidigt 
grundlägga en läsförmåga – inte minst mot bakgrund 
av senare års alarmerande siffror som visar hur läsför-
måga, läskunnighet och läsförståelse sjunker bland 
svenska elever.

Svensk Biblioteksförening sponsrar på flera sätt 
Läsrörelsen i denna satsning på årets Bok & Bibliotek – 
ekonomiskt men även som medarrangör till två av de 
åtta seminarier som ryms under temat Plats för barn! 
Det är seminarierna Högläsning i livets början (tors kl 
10.00) samt Läsande och lärande rum (tors kl 17.00).

Föreningen deltar även som medarrangör för två se-
minarier utanför detta temablock: ett om akademisk 
publicering på bibliotek och ett om det digitala skolbib-
lioteket (för mer info se sid 32). 

Hela Svensk Biblioteksförenings monterprogram och fast-
slagna tider återfinns på föreningens hemsida.
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Dagens Arbete

OKTOBER 2011

Spåra fackets  
förskingrade pengar

DITT FACKLIGA MEDLEMSMAGASIN   NR 4/2013
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Kikare,  Bowieskivor

Cirkus Cirkör – 
med kroppen 
som verktyg

Ditt nya avtal  
– så funkar det

Susanna Alakoski: Är vardagen smidigare nu?

Anna Jonazons uppdrag:

DA-granskar
Lars-Inge sades 
upp till lågpris

När Helena  
gjorde upp  
med Stalin

DITT FACKLIGA MEDLEMSMAGASIN   NR 6/2013
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Abba-box,  

träningsböcker, 

kikare

Mekanikern 
Henrik om livet 
som rockstjärna

DA granskar: Tuffare klimat för fackligt aktiva

Så Slipper 
bemanningSföretag 

betala rätt lön

Fotbollshjältar 
på fritiden

Pia Sundhage 
om fotbolls-EM 
på hemmaplan

DITT FACKLIGA MEDLEMSMAGASIN   NR 5/2013
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!  Biobiljetter, bok om graffiti,kamera

Hörapparaten 
gav Roger  
hörseln tillbaka

Fackets 
dyra konsult 

räddade jobben

 Jenny Wrangborg: Det har blivit billigt att vara rik

Andreas gav 
aldrig upp hoppet
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 Jenny Wrangborg: Den opålitliga arbetaren

I DA möter du spännande krönikörer som 
Susanna Alakoski, Carl-Einar Häckner, 
Björn Ranelid och Jenny Wrangborg.

DA värnar om det goda reportaget och 
har gett ut boken ”Kampen, sorgen, 
kyssen”, en antologi med 22 läsvärda 
reportage.  I oktober kommer en ny bok - 
”Döden på jobbet” av Elinor Torp.

Döden på jobbet är en osynlig oskriven 
död. Ändå mister människor livet varje 
vecka i ett land som en gång utmärkte 
sig för sin goda arbetsmiljö. Långt ner i 
en kedja av företag jobbade Gustaf och 
Johan. Ett enda andetag avgjorde vem 
som fick leva och vem som måste dö.

Läs boken om ”Döden på jobbet” av 
Elinor Torp, utgiven av Dagens Arbete.

•

•
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TORSDAG 26 SEPT

10.00–10.45
Vad har akademisk publicering på 
biblioteket att göra?
En diskussion om hur forsknings-
biblioteken tacklar nya utmaningar.
Medverkande: Eva Stensköld, Utbildnings-
departementet, Margo Bargheer, Göttingen 
University Press, Tyskland, Guus van den 
Brekel, Central Medical Library, Nederlän-
derna, Helena Francke, Bibliotekshögskolan, 
Patrick Vonderau, Stockholms universitet och 
Wilhelm Widmark, Stockholms universitets-
bibliotek.
Moderator: Birgitta Hellmark Lindgren, 
Stockholms universitetsbibliotek.
Språk: Engelska
Arr: Svensk Biblioteksförening och Stock-
holms universitetsbibliotek

10.00–10.45
Högläsning i livets början
Medverkande: Susanna Ekström, 
litteraturpedagog, Peter Alsbjer, 
länsbibliotekarie Örebro, Mats Berggren, för-
fattare och aktiv i LO-projektet Läs för mig 
pappa, Gunilla Dahlberg, professor i förskole-
didaktik Stockholms universitet och Ewa Koll-
berg, f d bibliotekskonsulent Regionbibliotek 
Västra Götaland.
Moderator: Carin Hjulström, journalist.
Arr: Läsrörelsen i samarbete med Lärar-
förbundet, Länsbiblioteken i Örebro, Väst-

manlands och Södermanlands län, Svensk 
Biblioteksförening och Kulturrådet

10.00–10.20 Mini
Kulturarv låst av upphovsrätten?
Medverkande: Stefan Högberg och Lennart 
Guldbrandsson.
Arr: Regionarkivet

10.30–10.50  Mini
Framtidens behov av lättlästa nyheter,
samhällsinformation och litteratur
Medverkande: Ann Katrin Agebäck, Centrum 
för lättläst, Erik Fichtelius, VD UR och Niclas 
Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblio-
teksförening.
Arr: LL-förlaget

11.00–11.45 
Litteraturupproret. Utan biblioteksersätt-
ning ingen litteratur
Medverkande: Gunnar Ardelius, författare 
och ordförande för Sveriges Författarförbund, 
Katarina Kieri, författare, Ingrid Carlberg, för-
fattare, och Henrik Arnstad, historiker och 
författare.
Moderator: Stefan Ingvarsson, översättare.
Arr: Sveriges Författarförbund

12.00–12.20 Mini
Dewey – kan bibliotek i 138 länder ha fel?
Harriet Aagaard, KB, berättar.
Arr: Kungliga biblioteket

13.00–13.45 
Skolbibliotekets roller i förändrade land-
skap. Förutsättningar, frågor och forsk-
ningsresultat.
Medverkande: Elin Lucassi, handläggare 
Kungliga biblioteket, Louise Limberg, 
senior professor, Anna Hampson 
Lundh, universitetslektor, Cecilia 
Gärdén, universitetslektor, Helena 
Francke, universitetslektor, och Mats 
Dolatkhah, universitetslektor, samtliga vid 
Bibliotekshögskolan i Borås.
Arr: Institutionen Biblioteks- och 
Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 
Högskolan i Borås

14.00–14.20 Mini
Libris XL – framtidens katalog
Anna Berggren och Markus Sköld, KB, berät-
tar om Libris nya katalog och katalogiserings-
verktyg och hur dessa svarar på framtidens 
behov.
Arr: Kungliga biblioteket

15.00–15.45 
Professionellt urval: nytänk, normkritik, 
bevarande eller censur?
En diskussion om urval på bibliotek. 
Medverkande: Henrik Bylund, bibliotekschef 
Upplands Väsby, Lena Grönlund, bibliotekarie 
Norrköping, Anna-Stina Takala, verksamhets-
utvecklare vid biblioteken i Botkyrka, och Cay 
Corneliuson, handläggare Kulturrådet.
Moderator: Lawen Mohtadi, journalist.
Arr: DIK

17.00–17.45 
Litteratur och läsfrämjande i en digital 
samtid och framtid
Medverkande: Pelle Andersson, förläggare 
och vd Ordfront, Maria Ekendahl, projekt-
ledare Stockholms stadsbibliotek, och Ann 
Steiner, lektor i förlags- och bokmarknads-
kunskap.
Moderator: Johanna Koljonen, journalist, 
författare.
Arr: Kulturrådet

17 biblioteksrelaterade seminarier – precis som förra året

inför Bok & BiBliotek 2013

   

Utbildning & Demokrati 
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik  2013  

www.oru.se/humus/UoD
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17.00–17.45
Läsande och lärande rum. 
Om inre och yttre rum i form av 
skolbibliotek, bussar, berättande 
och bildskapande.
Medverkande: Börje Ehrstrand, tidigare 
rektor Rinkebyskolan, Pia Carlsson, biblio-
tekspedagog i Norberg, Dilsa Demirbag-Sten, 
samhällsdebattör och verksamhetsansvarig 
Berättarministeriet, Sara Lundberg, konstnär 
och barnboksförfattare, och Björn Ranelid, 
författare och lärare.
Moderator: John Chrispinsson, journalist.
Arr: Läsrörelsen med temat Plats för barn! i 
samarbete med Lärarförbundet och Svensk 
Biblioteksförening, Kulturrådet, ABF-Stock-
holm och Natur & Kultur 

FREDAG 27 SEPT

09.45–10.45
Det digitala skolbiblioteket – 
olika perspektiv
Medverkande: Johan Wahlström, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Kjell Ahl-
gren, Skolinspektionen, Camilla Batal, Cen-
trum för lättläst, Per Johansson, Spånga 
gymnasiums bibliotek, och Matz Nilsson, 
ordförande Sveriges Skolledarförbund.
Samtalsledare: Madeleine Hjort, ordförande 
NSG, och Anette Holmqvist, Skolverket.
Arr: Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG) 
och Svensk Biblioteksförening

10.00–10.45 
Svensk litteraturs vägar ut i världen – 
förändringar, förväntningar, hinder och 
möjligheter
Medverkande: Linda Altrov Berg, Norstedts 
Agency, Jan Arnald, författare, Johannes Rud-
berg, Kungliga biblioteket, Johan Svedjedal, 
professor, Uppsala Universitet.
Moderator: Ingrid Elam, dekan vid den 
konstnärliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet.
Arr: Kungliga biblioteket och Svenska 
institutet

11.00–11.20 Mini
Metadata för dummies
Medverkande: Anna Swärd Bergström, 
Umeå universitetsbibliotek och Jessica Lind-
holm, Malmö högskola.
Arr: Expertgruppen för metadata, Kungliga 
biblioteket

12.00–12.45 
Bibliotek i motljus – om bibliotekens 
framtida roll/er
Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

13.00–13.20 Mini
Skolbiblioteksfrågan – rörig tillvaro som 
berör
Medverkande: Elin Lucassi, KB och Malin 
Gillberg, Malmö stadsbibliotek.
Arr: Kungliga biblioteket

14.00–14.45 
Litteraturens status på folkbiblioteken
Medverkande: Jenny Lindh, biblio tekarie, 
Karin Linder, ordförande DIK, Magnus 
Persson, professor i litteraturvetenskap, 
Margareta Lundberg Rodin, prefekt Biblio-
tekshögskolan.
Moderator: Signe Westin, enhetschef 
Kulturrådet.
Arr: Kulturrådet

LÖRDAG 28 sept

12.00–12.45
Min bok är din bok. Läsa för att överleva
Den jordanska barnrättskämpen Hanaa al-
Ramlis passion för böcker fick henne att via 
sociala medier sprida idén om att starta bib-
liotek i flyktingläger runt om i Mellanöstern 
genom att samla in böcker från privata hem. 
Projektet har också aktiviteter för att upp-
muntra och motivera barn att besöka bib-
liotek och att läsa. Initiativet har nu spridits 
över hela arabvärlden. Hanaa al-Ramli sam-
talar med BRIS generalsekreterare Kattis 
Ahlström.
Språk: Engelska
Arr: Diakonia, Rädda Barnen, Studieförbun-
det Bilda, Se människan/Svenska kyrkan och 
Postkodlotteriet

inför Bok & BiBliotek 2013
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 För många av oss som följt mässan nära nog 
sedan start är det väldigt svårt att tänka bort 
Gunilla Sandin från just det sammanhanget. 
Hon och en av mässans grundare, Bertil Falck, 

var länge, länge det radarpar som personifierade mäss-
san, inte minst i dess uppbyggnadsfas när de åkte på 
turné land och rike runt för att prata in mässkoncept 
och innehåll hos alla tänkbara aktörer i branschen. 

Men när Gunilla Sandin nu, efter mer än 25 år på 
B & B, varav 18 år som dess programchef, stiger av efter 
årets mässa för att bli ny bibliotekschef i Strömstad, är 
det ett högst överlagt beslut.

– Jag har faktiskt ganska länge tänkt att jag ska söka 
tjänsten i Strömstad när den blir ledig. Jag bor på Resö 
– och har så gjort i 17 år – som ligger bara 2,5 mil bort. 
Det är en av anledningarna, säger Gunilla Sandin.

Men kortare väg till jobbet är inte huvudanled-
ningen, betonar hon. Snarare kärleken till ett värv hon 
bestämde sig för redan som väldigt ung. 

– Jag har alltid velat bli bibliotekarie, jag bestämde 
mig för det när jag var 12 år, det är dagens sanning. Det 
berodde faktiskt väldigt mycket på en bibliotekarie som 
drev kvartersbiblioteket där jag lånade. Hon var en fan-
tastisk människa – en som såg oss läshungriga barn 
och så fick jag låna lite vuxenböcker fast jag var barn. 
Hon gjorde överhuvudtaget ett väldigt stabilt och gott 
intryck.

Gunilla Sandin sökte sig till biblioteksvärlden. Under 
gymnasietiden arbetade hon som bokuppsättare i bok-
buss och på den vägen var det sedan. Hon säger själv att 
hon redan innan utbildningen, genom diverse vikariat, 
nog hann avverka de flesta enheter inom biblioteks-
världen: filial, bokbuss, sjukhusbibliotek, åldrings-
vård…

När hon väl sökte utbildningen gjorde hon det som 
s k 25:5 – dvs den kvot som man på den tiden kunde 
söka och komma in på högskolan genom sin yrkeser-
farenhet.

– Jag gick ut 1982 och på den tiden fick man jobb 
direkt. Jag började som skolbibliotekarie på Särla-
skolan i Borås och kom att bli en av sju i ett gäng som 
så småningom byggde upp skolbiblioteksverksamhe-
ten i Borås. Ett pionjärarbete och jätteroligt. Och Borås 
kommun var väldigt framsynt i att tidigt välja en policy 
som innebar utbildade bibliotekarier på både gymna-
sium och högstadium. Det var en väldigt intensiv och 
roligt tid. 

Men sedan kom som sagt Bok & Bibliotek i vägen och 
flyttlasset gick till Göteborg. I mitten av 1990-talet blev 
en förändring i livet nödvändig och en flytt till Resö ett 
alternativ. 

inför Bok & BiBliotek 2013

Cirkeln sluts

 – Skolbiblioteksfrågan är ett område som jag vill titta lite extra på: Hur 
ser det ut, vad man kan göra och vad det finns för lösningar? Och hand i 
hand med det går ju det läsfrämjande arbetet som också ligger mig nära 
om hjärtat, säger Gunilla Sandin. 

Fo
to

: O
la Kjelbye

En av Bok & Biblioteks mångåriga profiler, Gunilla 
Sandin, slutar efter årets mässa för att bli ny 
bibliotekschef i Strömstad. Hon börjar 1 oktober 
och efterträder Eva Bejhed som går i pension.

Av Henriette Zorn
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Inför Bok & BIBlIotek 2013

– Jag har mina rötter häruppe, min 
mamma kommer från Strömstad och mina 
föräldrar köpte ett sommarviste här på 
Resö redan i slutet av 1940-talet. Så när både 
min man och jag höll på att jobba ihjäl oss 
var vi tvungna att ändra kurs. Vi byggde om 
stället, renoverade och flyttade hit till ön 
och har inte ångrat oss en endaste sekund.

Arbetet på B&B har visserligen inneburit 
att Gunilla Sandin har varit i Göteborg flera 
dagar i veckan. Men mycket av arbetet, den 
administrativa delen, har inte nödvändigt-
vis krävt att man är på plats utan kan skö-
tas på distans.

Att det gått en rätt ansenlig tid sedan 
Gunilla Sandin var verksam inom biblio-
teksområdet, tycks inte oroa henne nämn-
värt. Via arbetet med att arrangera hundra-
tals biblioteksrelaterade seminarier genom 
åren har hon kunnat följa frågeställning-
arna och kan liksom de flesta av oss kon-
statera att det är både nya och gamla frågor 
som diskuteras.

– Jamen det är ju det som är så kul. Sam-
tidigt som det på sätt och vis kan vara sam-
ma frågor som på den tiden jag var verksam 
så har det ju trots allt tagits ett stort kliv 
framåt – inte minst genom alla de digitala 
medier som kommit och i samband med 
det, den utmaning som biblioteken ändå 
står inför. 

– Jag tycker mig märka att biblioteken 
har något av en revival eftersom människor 
behöver mötas IRL – i verkligheten – också. 
Ungefär som bokmässan är biblioteken en 
mötesplats. Visst, vi har biblioteksnedlägg-
ningar och sådant, men då får man hitta 
andra vägar. Jag är väldigt övertygad om att 
själva mötesplatsen är helt nödvändig.

Den första tiden på det nya jobbet kom-
mer att ägnas åt att sätta sig in i verksam-
heten och lära sig, men Gunilla Sandin är 
redan nu ganska klar över vad hon särskilt 
vill sätta tänderna i.

– Skolbiblioteksfrågan är ett område 
som jag vill titta lite extra på: Hur ser det 
ut, vad man kan göra och vad finns det för 
lösningar? Och hand i hand med det går ju 
det läsfrämjande arbetet som också ligger 
mig varmt om hjärtat. Jag vet att det finns 
samarbeten mellan kommunerna här men 

jag tror att man kan hitta samarbetsmöjlig-
heter på många fler ställen och i den pro-
cessen både vill och kommer jag att vara 
med. 

– Med tanke på min bakgrund hoppas jag 
förstås att vi kommer igång med en bra pro-
gramverksamhet, också gärna i samarbete 
med andra aktörer. 

Det händer många spännande saker i 
biblioteksvärlden, tycker Gunilla Sandin, 
men blir ibland bedrövad över att det fortfa-
rande är så många som inte vet vad biblio-
tekarier sysslar med och vad det är man gör 
på bibliotek.

– Det här måste vi banne mig ändra på. 
Vi måste UT, ut och träffa andra, vara am-
bassadörer – det är a och o. Sedan får man 
se vad man får på vägen – det vet ju inte 
jag men kolla i närområdet: vilka kan man 
samarbeta med. I Strömstad, till exem-
pel, ligger kyrkan bara runt hörnet, med 
världens största lokal som man kan få an-
vända… Man får titta sig omkring efter lös-
ningar.

Man kan nog vara ganska säker på att 
Strömstads bibliotek rätt snart kommer att 
låta tala om sig och för Gunilla Sandin är 
det – det framgår väldigt tydligt – på många 
sätt en cirkel som sluts.

– Jag började en gång som bibliotekarie 
och har alltid haft mitt hjärta i biblioteks-
världen. Jag har ofta tänkt att jag gärna 
skulle vilja ägna de sista yrkesverksamma 
åren (Gunilla Sandin är 57 år, reds anm.) på 
biblioteksverksamhet och vad kan då vara 
mer praktiskt än att göra det, om än inte i 
hemkommunen, men väl i grannkommu-
nen.

– Jag är heltaggad, det ska bli jätteroligt. 

Till Strömstads stadsbibliotek hör 
Strömstads gymnasiums bibliotek samt 
Strömstiernaskolans bibliotek (högstadium).

Populär 
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Kärlek till ord blev bok

– Läs böcker! uppmanar rapparen 
Petter som kämpat med läs- och 
skrivsvårigheter och som nu själv 
skrivit en bok.

Fo
to

: Åsa Ekströ
m



Den svenska hiphophimlens stjärna Petter som hyllas för sin ordkonst har dyslexi. 
BBL åkte hem till Petter och hans välfyllda bokhyllor på Söder i Stockholm för att få 
veta mer om den hårda träningen som nu resulterat i en bok. 

Av Åsa Ekström

– Mitt bästa råd till ungdomar som vill bli bra rappare 
är: läs böcker! Det gäller bara att hitta något som är in-
tressant. Det spelar ingen roll vad man läser bara man 
gör det! Sedan kan man plocka upp pennan och börja 
skriva, menar Petter.

– Man ska göda unga människor med text som de 
är intresserade av och strunta i titlarna – Snabba cash, 
Dvärgen eller Zlatan-boken. Man kan ju också få läsa 
seriealbum om man har svårt för att läsa böcker. Mins-
kad läsförståelse bland killar kan ju även bero på att de 
läser saker som de inte är intresserade av, konstaterar 
seriefantasten Petter vars egen pappa dissade sonens 
serieintresse eftersom han inte förstod ”figurer som 
pratar i bubblor”.   

Petter växte upp i ett akademiskt hem och det fanns 
förväntningar på studier. Trots att Petter hade läs- och 
skrivsvårigheter som barn lyckades hans mamma ändå 
tjata in honom på humanistisk linje på ”finskolan” 
Södra latin. Där uppenbarades hans svårigheter än mer 
och han blev en clown i skolan. Som 17-åring fick han 
diagnosen dyslexi. Han jobbade en tid som fotomodell 
och diskare tills han slutligen insåg att han ville plugga 
vidare. På Komvux väcktes ett intresse för läsning ge-
nom litteraturhistoria.

– Jag försökte hitta texter som kändes betydelsefulla 
för mig, alltså någonting som jag var intresserad av. Jag 
tror att läsning handlar väldigt mycket om det. Ju mer 
jag läste desto mer hittade jag också till språket. 

Som 16-åring rappade Petter på engelska, trots att 
han inte var speciellt bra på det. När han som 20-åring 
gick på Komvux upptäckte han hur svårt det var att 
skriva på svenska och hur få artister som gjorde det. 

– Det blev en utmaning att skriva på svenska och jag 
lärde mig nya ord. Jag ville göra det seriöst så att ingen 
skulle skratta åt det. 

En dörr öppnades för honom ju mer han läste. Ju mer 
han gav sig in i litteraturen, desto bättre lät det. Han 
fick material från litteraturen som han plockade in i 
sina texter. 

– Jag hade väl skrivit kärleksbrev någon gång när jag 
var yngre, taffligt, men det kändes som att jag skrev på 
riktigt, det var mina känslor som jag tyckte och tänkte, 

säger Petter som i sitt skrivande inspireras av grekisk 
mytologi liksom av religion trots att han inte är tro-
ende: ”Aldrig trott på någon Gud, men får känslor i ad-
vent”. 

Skivbranschen reagerade och blev väldigt intresse-
rad av den unge mannen som rappade om kärlek och 
refererade till en Goethe-roman: ”Jag lider mer än den 
unga Werther ”. 

– Även om det var en kille på skivbolaget som und-
rade ”vem fan är den där Werther?” 

Hans bok 16 rader som ges ut av Brombergs förlag 
vänder sig till ungar i skolan som tycker att läsa och 
skriva är bland det mest värdelösa man kan göra. Men 
även svenskalärare kan använda boken som ett extra 
verktyg. Boken bygger på hans liv och 16 låttexter men 
man behöver inte vara rappare för att läsa den. 

Petter har även ADHD och det är på ren vilja som han 
har lyckats skriva en bok. 

– Jag har haft ett sug att berätta om mina texter, hur 
jag arbetat osv. Det är drivkraften. Det finns en rikedom 
i alla rappares texter som kanske inte alla är medvetna 
om. Jag vill förklara att det är fler ord och referenser i 
rappen än i vanliga låttexter.

Förra året pluggade Petter på Tollare folkhögskola 
där han läste socialpedagogiskt ungdomsarbete. Hans 
slutarbete fokuserade på skrivandet som en helande 
kraft. 

–  Om man inte går i terapi eller inte har råd med 
terapi ger det en enorm effekt att få skriva av sig. För 
mig är det som en sorts terapi eller själ(v)balsamering. 
Det finns många människor som har svårt att utrycka 
känslor men gör det helt grymt när de rappar, sjunger 
eller skriver. 

Petter försöker läsa så mycket han hinner och kan. 
Ibland läser han författare som har ett bra språk så att 
han sedan kan plocka upp intressanta formuleringar. 
Han läser även citatböcker. När det gäller ljudböcker är 
han däremot stockkonservativ. 

– Ingenting går upp mot fysiska böcker. Inget går 
upp mot att köpa fint inbundna böcker på antikvariat!

Kanske därför som Petter är lite extra stolt över 
boken 16 rader som släpps i september. ■
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 Under det riksdagsår som nu lider mot sitt 
slut har bibliotekspolitik haft en påtaglig 
plats på den politiska dagordningen. Tre in-
terpellationer och två skriftliga frågor ställ-

des och 24 motioner lämnades in. 46 riksdagsledamöter 
från fem partier har på detta sätt visat ett aktivt intres-
se för bibliotekspolitik. En milstolpe under året var när 
regeringen i april överlämnade ett efterlängtat förslag 
till ny bibliotekslag.

I maj gick tiden ut för lagstiftarna att lämna förslag 
med anledning av regeringens proposition Ny biblio-
tekslag. Tre kommittémotioner (partimotion i ett ut-
skott) från Socialdemokraterna, Miljöpartiet respektive 
Vänsterpartiet samt en följdmotion från Sverigedemo-
kraterna lämnades in. S, MP och V föreslår en samlad 
nationell biblioteksstrategi eller biblioteksplan, och 
krav på kompetent bemanning. S och MP menar att 
avgiftsfriheten för folkbibliotekens användare ska ut-
vidgas från att omfatta ”litteratur” till att istället gälla 
”medier”.

Vid sidan av förslagen om ny bibliotekslag är det 
skolbiblioteken som upptar riksdagsledamöternas 

Aktiv riksdag 
– ett år före valet

Nu inleds riksdagens sista arbetsår denna mandatperiod. 
Riksdagsåret 2012/2013 avslutades i mitten av september 
och det gånga årets motionsflod visar intresserade partier 
och enskilda aktiva ledamöter, inte minst ifråga om 
skolbiblioteken. 

Av Martin Engman

största intresse. Sju motioner berör elevers rätt till 
skolbibliotek av god kvalitet. Övriga ämnen som till-
drar sig ett större intresse gäller villkoren för biblio-
tekens utlåning av e-böcker, bibliotekens läsfrämjande 
åtgärder och krav på nationell samordning av biblio-
tekspolitiken. 

Motionerna om skolbibliotek ställer krav på beman-
ning och inspektion samt att skollagens krav att varje 
elev ska ha tillgång till skolbibliotek ska följas. Dessa 
förslag från riksdagsledamöterna har stor tyngd efter-
som de har lagts som kommittémotioner av S, MP och V 
i utbildningsutskottet och i kulturutskottet.

Motionerna om e-böcker på bibliotek kräver att vill-
koren för dessa ses över och ändras så att bibliotekens 
e-boksutlåning främjas. Statens kulturråds och Svensk 
Biblioteksförenings förslag om en nationell biblioteks-
strategi eller biblioteksplan har stöd i flera partier och 
hos riksdagsledamöter.

Därutöver är det stor bredd på de biblioteksrelate-
rade ämnen som riksdagsledamöterna har motionerat 
om. Dessa rör till exempel bibliotekens arbete för digi-
tal delaktighet, grundlagsskydd av bibliotek, vägkrogs-
bibliotek för yrkesförare, arbetsplatsbibliotek, bokbus-
sar, nationellt lånekortssystem, bibliotek i förskolan 
och digitala bibliotek.

Tre moderater utmärker sig som de enda ledamö-
terna från regeringspartierna som agerat i biblioteks-
relaterade frågor. Jessica Polfjärd drar en lans för en 
översyn av regelverket för folkbibliotekens hantering 
av e-böcker och argumenterar att ”de kommunala 
folkbiblioteken även fortsättningsvis bör ha kontroll 
över sitt utbud där biblioteken själva ska ha möjlighet 
att tillföra verk och välja bort andra”. Eva Lohman och 
Elisabeth Björnsdotter Rahm förordar finansiella re-
surser för digitalisering och avtalslicenser så att svensk 
dagspress kan komma allmänheten och forskningen 
till del via bibliotek. De vill ha en snar översyn av ”hur 
det befintliga fjärrlånesystemet skulle kunna omfor-
mas och till och med utvecklas på sådant sätt att det 
möjliggör en spridning av digitaliserad dagspress och 
annat material som finns på Kungliga biblioteket och 
som efterfrågas på landets universitet och högskolor.”

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har besvarat 
flera interpellationer och skriftliga frågor under riks-
dagsåret. Som en del av riksdagens kontrollmakt ställ-
des dessa följaktligen av oppositionens partier S, MP 
och V. Frågorna rörde digitala biblioteksavtal, initiativ 
för e-böcker, ökad tillgång till böcker och biblioteks-
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service i lands- och glesbygdsmiljöer liksom vikten av 
tillgång till fysiska bibliotek och böcker där människor 
bor och lever. Två omfattande interpellationer ställdes 
mot bakgrund av Litteraturutredningens betänkande 
och rörde framtidens former för den så kallade biblio-
teksersättningen som är en förutsättning för såväl bib-
liotekens som författarnas villkor.

Det parti som hade flest motionärer är riksdagens 
största parti Socialdemokraterna. Men räknat som 
andel av riksdagsgruppens storlek är det Vänsterpar-
tiet som sticker ut. 68 procent av partiets ledamöter 
motionerade om bibliotekspolitik. Även miljöpartister-
na har varit aktiva – 40 procent av dem lämnade förslag 
i biblioteksfrågor. Tina Ehn (MP) står som underteck-
nare av två motioner och lika många interpellationer, 
Agneta Börjesson (MP) står bakom tre motioner. En 
annan biblioteksaktiv riksdagsledamot är Hans Ols-

son (S) som inlämnade två enskilda motioner och två 
skriftliga frågor.

Sammanfattningsvis kan riksdagsåret 2012/13 be-
tecknas biblioteksintresserat och flera partier och en-
skilda ledamöter som aktiva i biblioteksfrågor. Den 17 
september inleder riksdagen sitt fjärde arbetsår denna 
mandatperiod. Nu är det alltså sista chansen för denna 
riksdag att visa framfötterna. Föregående riksdagsår 
bådar gott inför det sista, och uppfordrar partier och 
ledamöter att överträffa sig själva. Viktigast är den nya 
bibliotekslag som lagstiftarna ska behandla och besluta 
i höst. Efter valet den 14 september 2014 återsamlas en 
ny riksdag. ■

Martin Engman är Samhällspolitisk sekreterare på Svensk 
Biblioteksförening

Besök oss på Bok & BiBliotek!

Vi finns i monter B 04:40

LL-förlaget fyller 
tusen böcker!
Nu kommer den tusende boken från LL-förlaget och 
vad passar bättre än att tillägna den en av våra mest 
kända svenskar: uppfinnaren Alfred Nobel?

I år presenterar vi också en helt ny bokserie med de 
mest kända deckarklassikerna i serieform – tecknade 
av några av Sveriges skarpaste serietecknare. 
Dessutom bjuder vi på ett antal riktigt lätta böcker 
för vuxna. 

God läslust!
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Av Caroline Fellbom Franke

 Glädjen var stor i Marrakech i 
Marocko den 27 juni, när WIPO:s 
(Världsorganisationen för den 
intellektuella äganderätten) för-

drag för att förenkla tillgång till publicerade 
verk för personer som är blinda eller som 
har en syn- eller läsnedsättning antogs ef-
ter en två veckor lång diplomatkonferens. 
Redan dagen efter, den 28 juni, underteck-
nade 51 av WIPO:s medlemsstater fördraget. 
De länder som inte valde att underteckna 
avtalet i Marrakesh har ett år på sig att göra 
det. För att avtalet ska träda i kraft krävs 
det därefter att minst 20 av undertecknarna 
också ratificerar avtalet. Fördraget börjar 
gälla tre månader senare. WIPO:s förhand-
lingar om ett internationellt avtal för att 
minska ”boksvälten” i världen för personer 
med synnedsättning m fl påbörjades redan 
2009. 

Enligt uppgifter från World Blind Union, 
WBU, tillgängliggörs idag endast 7 % av pu-
blicerade böcker i format såsom Braille, 
ljudbok och stor stil i världens rikaste län-
der och mindre än 1% tillgängliggörs i fat-
tigare länder. Över 300 miljoner personer 
i världen lider av en synnedsättning och 
fördraget kommer förhoppningsvis vara 
ett steg på vägen mot ökad tillgång till 
kunskap och information för en stor del av 
dessa. 

I korthet skapar fördraget en möjlighet 
att göra inskränkningar och undantag i 
upphovsrättslagstiftningen så att till ex-
empel talböcker i ett land kan tillgänglig-
göras till en person med synnedsättning 
även i ett annat land. Detta kommer att få 
stor betydelse, inte minst i utvecklingslän-
derna. 

IFLA, andra biblioteksgrupper och WBU 
har spelat en pådrivande och viktig roll i ar-
betet med att komma fram till vad som be-
skrivs som ett balanserat avtal. Både Myn-

digheten för tillgängliga medier och Svensk 
Biblioteksförening har lämnat synpunkter 
till regeringen på tidigare avtalsutkast, 
varav vissa blivit tillgodosedda i det slutliga 
avtalet.

Sverige har ännu inte skrivit under avta-
let, men enligt uppgift är det inte alltid som 
fördrag undertecknas på plats. 

I svensk rätt finns en inskränkning som 
innebär att var och en får framställa anpas-
sade exemplar, med undantag för ljudupp-
tagningar, av offentliggjorda litterära och 
konstnärliga verk som personer med funk-
tionsnedsättning behöver för att kunna ta 
del av verket. För att få framställa talböcker 
krävs också att biblioteket eller annan or-
ganisation som så önskar, sökt och bevil-
jats tillstånd från regeringen. Inskränk-
ningen får inte användas i förvärvssyfte 
och endast till förmån för personer med 
funktionsnedsättning. I betänkandet Till-
stånd och medling (SOU 2013:4) föreslås att 
tillstånds ärendena flyttas från regeringen, 
att kravet på tillstånd för att få framställa 
talböcker tas bort och att det i stället ersätts 
med anmälningsskyldighet till Patent- och 
registreringsverket. Remisstiden har gått 
ut och närmast förestående är regeringens 
proposition.

Hittills har det inte varit möjligt för ett 
svenskt bibliotek att överföra en talbok till 
en användare med synnedsättning i ett 
annat land, men med det nya WIPO-fördra-
get (Marrakech Treaty to Facilitate Access 
to Facilitate Access to Published Works for 
Persons Who Are Blind, Visually Impaired, 
or Otherwise Print Disabled) kan gräns-
överskridande överlåtelser av anpassningar 
av publicerade verk bli verklighet! ■

Caroline Fellbom Franke är jurist på Svensk 
Biblioteksförening

Nytt WIPO-fördrag 
– ett steg i rätt riktning för 
personer med synnedsättning
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 KB är som bekant i tagen att 
omorganisera och nyrek-
rytera. De flesta rekryte-

ringar har gjorts internt. Till de externa 
rekryteringarna hör dock historikern och 
IT-debattören Lars Ilshammar, idag chef för 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Han 
blir från och med i höst någon gång ny av-
delningschef för de fysiska samlingarna på 
KB.

Lars Ilshammar, född 1959, har arbetat 
som institutionschef på Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek sedan 2005 – i septem-
ber blir det åtta år under vilka verksam-
heten har gått igenom en hel del ansträng-
ande förändringar: minskade resurser och 
en flytt från Norra Bantorget i Stockholm 
till Flemingsberg i Huddinge.

– Under de här åren har vår ekonomi 
minskat med 35 procent, vilket har inne-
burit att vi inte har kunnat återbesätta 
tjänster vid pensionsavgångar, vi har fått 
dra ned på öppettider och service. Dock har 
vi klarat basservicen, dvs de tre ben som 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek står 
på nämligen arkiv, bibliotek och forskning. 
Det är jag ändå nöjd med, säger Lars Ils-
hammar.

Efter en lång följd av år med en avtagan-
de ekonomi med allt vad det innebär tycker 
Lars Ilshammar att det känns som om tiden 
är mogen för att göra något annat.

– Jag har också varit med om den här re-
san från Norra Bantorget till Flemingsberg 
som flytten har inneburit och det känns 
som ett avslut i sig. Den utveckling som KB 
nu är inne i känns spännande och något 
som jag gärna vill vara med om – inte minst 
när alla de delar som nu har införlivats i KB 
också ska införlivas i organisationen kultu-
rellt – när den gamla och den nya världen 
ska förenas, den analoga och den digitala i 

en organisation. Det är ett spännande ske-
de att vara med om, tycker jag.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
grundades 1902 och är en fristående stift-
else med den svenska staten, LO och Social-
demokraterna som huvudmän.

Hur ser du på att gå från en fristående stiftelse 
till en myndighet?
– Det ser jag inte som något stort problem. 
Jag tror inte man ska överdriva det där med 
fristående stiftelse, det låter kanske som 
om man kan ta ut svängarna väldigt mycket 
men så är det ju inte. På mitt nuvarande 
jobb följer vi informellt samma normer och 
regelverk som de statliga minnesinstitu-
tionerna gör. Vi samarbetar väldigt nära 
med både KB och Riksarkivet – det känns 
inte som någon stor förändring på det sät-
tet.

Avdelningen för de fysiska samlingarna 
ansvarar för att samla in och beskriva de 
fysiska pliktleveranserna och för samlings-
uppbyggnad av fysiska dokument. Inom 
ramen för avdelningen ingår också ett be-
varandeuppdrag och att ta emot donationer 
inom avdelningens ansvarsområde.

Också verksamheten vid Arbetarrörel-
sens arkiv och bibliotek kretsar mycket 
kring fysiska samlingar, bevarande och till-
gängliggörande. På KB blir det förstås i en 
större skala.

– Jag ser inte framför mig att jobbet på 
KB kommer att innebära en helt ny värld, 
då skulle jag kanske ha känt en större tve-
kan. Jag är i grunden historiker och har job-
bat mycket med fysiskt källmaterial – både 
det som ligger nära i tiden och det som är av 
äldre datum. Jag känner mig väldigt hem-
ma i den fysiska världen.

– På KB blir det förstås en väldigt tydlig 
uppdelning mellan analogt och digitalt – 
en sådan åtskillnad tror jag är nödvändig i 
nuet men jag är inte säker på att vi kommer 
att diskutera kulturarvet i sådana disparata 
kategorier om tjugofem år. Det är ett tids-
bundet fenomen, och ganska typiskt för en 
brytningstid där vi ser något gammalt som 
står i förhållandet till något nytt, att se det 
analoga och det digitala som så skilda från 
varandra som vi gör idag. Som historiker är 
jag ganska säker på att det är ett fenomen 

som vi inte kommer att bära med oss in i 
framtiden, säger Lars Ilshammar.

Till de interna rekryteringarna på KB 
hör Christina Jönsson Adrial, tidigare chef 
för KB:s enhet Samordning och utveckling. 
Hon blir avdelningschef för Publik verk-
samhet som bl a ansvarar för den utåtrik-
tade verksamheten och kontakten med 
myndighetens målgrupper samt nationell 
samordning och utveckling av biblioteks-
väsendet.

I omorganisationen, som väntas träda 
i kraft 2014, organiseras KB:s verksamhet 
i fem avdelningar (se även BBL nr 2/2013). 
Utöver ovan nämnda avdelningar är de 
övriga tre Avdelningen för digitala samling-
ar där Håkan Adenkrantz har rekryterats 
som avdelningschef, tidigare chef för KB:s 
avdelning Audiovisuella medier; Avdelning-
en för informationssystem där Maria He-
denström har rekryterats som avdelnings-
chef, tidigare chef för KB:s enhet LIBRIS, 
samt Avdelningen för verksamhetsstöd där 
Åsa Edström är avdelningschef.

En extern rekrytering är också Peter 
Krantz, tidigare konsult som blir CIO – en 
helt ny funktion på KB. CIO är en engelsk-
språkig term, Chief Information Officer (se 
wikipedia för närmare info vad en sådan 
gör). På KB ska CIO:n ”ge stöd och vägled-
ning i it-frågor till myndighetsledningen 
och hjälpa till att säkra hållbarheten i it-
stödet både för myndigheten och använda-
re.” HZ

KB möblerar och rekryterar

Lars ilshammar är ny på KB från och med i höst. 
Han kommer närmast från Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek. 

Fo
to

: Åsa Ekströ
m
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 I slutet av juni presenterades 2012 års 
Riks-SOM-undersökning. Årets upp-
laga av undersökningen – som fått 
namnet Vägskäl. 43 kapitel om politik, 

medier och samhälle – innehåller två kapitel 
som direkt berör biblioteksanvändare och 
biblioteksväsendet. Kapitlet Biblioteksvanor 
och attityder har skrivits av Lars Höglund, 
professor i biblioteks- och informations-
vetenskap vid institutionen för journalis-
tik, medier och kommunikation, Göteborgs 
universitet. Kapitlet Tidiga läsare av e-böcker 
har han skrivit tillsammans med Annika 
Bergström, docent vid institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation, 
Göteborgs universitet.

Även i årets upplaga av SOM visar det sig 
att biblioteksanvändare är mycket nöjda 
med bibliotekens service: Allmänheten 
värderar bibliotekens service mycket högt. 
Detta gäller även om man jämför med an-
dra institutioner och olika typer av kom-
munal service. Av de som har en uppfatt-
ning om bibliotekens service 2012 ansåg 
hela 85 procent att den var ganska eller 
mycket hög. Det är exakt samma andel som 
i medeltal har svarat så sedan frågan bör-
jade ställas för 15 år sedan. Andelen som an-
ser att servicen är ganska eller mycket dålig 
är försvinnande låg. Endast kring någon 
enstaka procent. 

Allmänheten har också mycket högt för-
troende för biblioteken. Av de institutioner 
som ingår i SOM-undersökningen ligger 
biblioteken i toppskiktet. Särskilt stort är 
förtroendet från de som besöker bibliotek 
regelbundet. Av de som uppger att de besö-
ker biblioteket någon gång i veckan har så 
gott som alla mycket eller ganska stort för-
troende.

Undersökningen ger också vid handen 
att besöken minskar och klyftorna består: 
Färre än häften har besökt bibliotek minst 
en gång under de senaste tre åren. SOM-
undersökningarna visar en sjunkande 
trend. Från 71 procent i början av 00-talet 
till 46 procent 2012. Den långsiktiga minsk-
ningen av biblioteksbesök gäller både för 
kvinnor och män, oavsett utbildningsbak-
grund samt personer i åldern 15–29 år. 

Däremot är den långsiktiga trenden för 
bokläsning stabil. Cirka 85 procent av be-

folkningen har läst en bok en gång eller 
oftare under året. Klyftorna när de gäller 
läsning ökar dock över tid. Alla åldersgrup-
per, utom de äldsta (65–85 år), läser färre 
böcker. Både för biblioteksbesök och bok-
läsning är skillnaden mellan andelen kvin-
nor och män cirka 15 procentenheter till 
kvinnornas förmån. Utbildningsnivån är 
avgörande för om man har läst en bok un-
der det senaste året. Läsningen ökar med 
utbildningsnivån. Över tid läser de med 
medelhög och hög utbildning i något min-
dre utsträckning.

När det gäller läsare av e-böcker kan man 
konstatera att de är få, de är unga och de 
har läsplatta. Läsning av e-böcker är ännu 
inte utbredd, men ökar. Totalt har 9 pro-
cent någon gång läst en e-bok. 2 procent 
har gjort det varje vecka, lika många gör det 
någon gång i månaden eller kvartalet och 
nästan 4 procent har läst en e-bok under 
året eller halvåret. 

Läsning av e-bok är fem gånger så vanlig 
bland personer i åldrarna 16–29 som bland 
personer som är 65 år eller äldre. Liksom i 
fråga om tryckta böcker läser personer med 
högre utbildning fler e-böcker än personer 
med lägre utbildning, och läsningen ökar 
med hushållets inkomst. 

Därtill kan läggas att regelbundna biblio-
teksanvändare är flitigare e-boksläsare än 
de som sällan eller aldrig använder bib-
liotek. Av de 9 procent som läst e-böcker 
har flertalet läst både tryckta och digitala 
böcker. Andelen som endast läser e-böcker 
är försumbar. De som har tillgång till en 
surf- eller läsplatta läser e-böcker i mycket 
högre utsträckning än de som saknar till-
gång.

– Allt fler är intresserade av att läsa e-
böcker. Men den digitala klyftan är stor 
mellan de som har och de som saknar till-
gång till e-läsning. Bibliotek introduce-
rar e-mediet till nya användare och är ett 
skyltfönster för litteraturen, oavsett for-
mat. För att biblioteken ska lyckas krävs att 
de är fria att oberoende välja ut och köpa in 
e-böcker, säger Niclas Lindberg, general-
sekreterare i Svensk Biblioteksförening i en 
kommentar till årets Riks-SOM-undersök-
ning. ■

Biblioteken får toppbetyg i SOM-undersökning
– men besöken minskar och klyftorna består

Fakta
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför 
årligen Riks-SOM; en undersökning om svenska 
folkets åsikter, vanor och värderingar. Riks-SOM är 
rikstäckande, institutets mest omfattande mätning 
och har genomförts sedan 1986. Tack vare de långa 
mätserierna gör undersökningarna det möjligt att 
studera såväl dåtid och samtid, som trender för 
framtiden.

Alla kapitel från Vägskäl finns i pdf-format och 
kan laddas ned både kapitelvis eller som helhet på 
www.som.gu.se/

Av Martin Engman
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 Förre riksbibliotekarien Lars Tynell avled 
den 15 april 2013. Han hade fyllt 90 år en vecka 
tidigare. Lars Tynell hade levt hela sitt liv i nära 
anslutning till bibliotek. Hans pappa Knut 

Tynell var chef för vad som då hette Skolöverstyrelsens 
bibliotekssektion och hans mamma Lizzie Tynell, född 
Moll, hade varit bibliotekarie på Stockholms barn- 
och ungdomsbibliotek. På äldre dagar har Lars Tynell 
berättat lite – ofta undanstoppat i olika ”vänböcker” – 
om sin barn- och ungdomstid och de första studieåren. 
Så kan man läsa (i En vänbok till Margareta Törngren”, KB 
2000), hur han redan tidigt lärde sig läsa genom att 
studera skyltar på Flemminggatan och i affärer. Hans 
debut som bokläsare skedde sommaren 1929, då han 
nyss fyllt sex år. I uppsatsen ”Ett porträtt av författaren 
som valp eller Mina tidiga bibliotek” (i Festskrift till Folke 
Sandgren, KB 1998) berättar han om sin väg till böcker 
först på Stockholms stadsbibliotek, och så småningom 
även på Stockholms högskolas bibliotek – då ännu 
beläget på Birger Jarlsgatan nära Stureplan – och även 
på Kungliga biblioteket.

Tynell tog studenten 1941 och skrev in sig hösten 

samma år vid Stockholms högskola för att studera his-
toria och konstvetenskap. Men det var krig och studi-
erna fick avbrytas för bl a rekrytutbildning i Uppsala. 
Hösten 1945 var han nästan färdig med sin fil.kand. 
Siktet var nu inställt på en fil.lic.-examen i konsthis-
toria för den framstående professorn Henry Cornell. 
Samtidigt utannonserade KB en tremånadskurs för ut-
bildning av ”biträdespersonal vid de vetenskapliga bib-
lioteken”. Tynell sökte och kunde på nyåret 1946 börja 
sin biblioteksutbildning som enda manliga deltagare i 
en grupp på sex. Kursen ledde – efter vissa förväxlingar 
– till en anställning på en halv extra amanuenstjänst 
på KB. När licentiatexamen var klar 1949 förvandlades 
tjänsten till en riktig amanuenstjänst.  En med tiden 
märklig bibliotekskarriär hade tagit sin början.

Långt senare har Lars Tynell kortfattat berättat om 
hur denna karriär utvecklade sig. Det skedde i form 
av en intervju i tidskriften Ikoner nr 5 år 2004 i serien 
De moderna pionjärerna. På frågan om hur det var på KB 
under hans första tid där svarar Tynell att efter den 
ekonomiska krisen på 1930-talet och världskriget var 
biblioteket nedgånget och dess lokaler nedslitna. 1946, 
då han först anställdes, omtalades KB ibland som ”det 
sovande slottet i skogen.”  

”Allt detta skulle totalt förändras – alldeles bokstav-
ligt”, skriver Tynell, ”från en lördag till en måndag – 
när Uno Willers tog över som riksbibliotekarie. Det är 
ett privilegium att få uppleva den intensiva uppbygg-
nadsperiod som nu följde.”

Själv arbetade jag från mitten av 1950-talet tidvis i lägre 
arvodesbefattningar på KB vid sidan av mina akademis-
ka studier. Lars Tynell lärde jag dock känna på allvar i 
början av 1960-talet när jag fått en fast anställning på 
KB. Han hade då blivit förste bibliotekarie och chef för 
KB:s ”Svenska avdelning”. Tynell var en mycket trevlig 
chef: vänlig, kunnig och alltid hjälpsam när det gällde 
att ge råd i knepiga bibliografiska och andra problem. 
Han blev dock allt mera upptagen av organisatoriska 
frågor och övergick till att vara chef för KB:s centrala 
administration. I praktiken blev han något av Uno 
Willers högra hand. En viktig uppgift därvid var att 
vara  sekreterare  i den av UKÄ och riksbibliotekarien 
sommaren 1964 tillsatta kommittén för ADB i bibliotek. 
Som ordförande fungerade chefen för Bibliografiska in-
stitutet vid KB, biblioteksrådet Sune Lindqvist. Redan 
efter ett år kunde man lägga fram en preliminär rap-
port – Databehandling i forskningsbibliotek – som skulle 
bli en av grundstenarna till vad som långt senare skulle 
bli LIBRIS. Tynell blev också sekreterare i det nybildade 
Forskningsbiblioteksrådet (FBR) med titel biblioteksråd 
från 1966. Allt detta gav erfarenheter och meriter som 

Im memoriam Lars Tynell 1923–2013 
Några minnesbilder av Thomas Tottie
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blev till nytta när han hösten 1966 sökte och fick tjäns-
ten efter Gert Hornwall som stadsbibliotekarie i Stock-
holm. Jag hade själv under denna tid hunnit bli förste 
bibliotekarie och tf chef för KB:s  låneexpedition. Jag 
efterträdde nu Tynell i hans olika befattningar vid KB.

Lars Tynells tid som stadsbibliotekarie i Stockholm 
(1966–1977) präglades i hög grad av byggenskap och 
de biblioteksprogram, som efterhand förverkligades 
i ”miljonprogrammets” nya stadsdelar som Skärhol-
men, Tensta, Rinkeby m fl. Mest känt av dem alla var 
den s k Läsesalongen i det av Peter Celsing skapade Kul-
turhuset vid Sergels torg. Tynell trivdes uppenbarligen 
väl med tjänsten som stadsbibliotekarie som vid hans 
början fortfarande hade en egen kommunalnämnd och 
goda anslag. När Uno Willers gick i pension 1977 utsågs 
Tynell dock till dennes efterträdare.

Lars Tynell har själv i artikeln i Ikoner beskrivit att 
läget på KB  vid hans  utnämning inte var helt lätt. 
Willers hade, som nämnts, från början drivit en dy-
namisk och framgångsrik bibliotekspolitik. I slutet av 
1960-talet drabbades han tyvärr av en svår sjukdom 
som invalidiserade honom och tvingade honom att 
sitta i rullstol. En rad stora statliga utredningar, som 
även berörde KB och ofta var både komplicerade och 
kontroversiella, skulle pågå under de sista tio åren av 
hans tid. Resultatet blev så småningom en rätt radikal 
förändring av KB:s ställning. Forskningsbiblioteksrådet 
lades ned och ersattes av en fristående utvecklingsin-
stitution, DFI (Delegationen för vetenskaplig informa-
tion).  Stockholms universitet fick en egen, från KB helt 
fristående biblioteksorganisation och en modern bib-
lioteksbyggnad uppfördes i Frescati. 

Lars Tynell grep sig an alla dessa frågor med intelligens 
och diplomati. Han medverkade till att LIBRIS III, där 
KB hade fått driftansvaret, kunde komma igång som 
ett nationellt system och med nya terminaler från och 
med juni 1980. Han förbättrade relationerna till Stock-
holms universitet, som tacksamt belönade honom vid 
hans avgång 1988 med ett hedersdoktorat. Själv hade 
jag blivit överbibliotekarie för Uppsala universitet 1978 
och kan vittna om KB:s  goda relationer med detta och 
andra svenska bibliotek. Tynell kunde även glädja sig 
åt att DFI 1988 lades ned och ersattes av BIBSAM, KB:s 
avdelning för nationell samordning och utveckling. Ar-
betet med KB:s ombyggnad drog dock ut på tiden. Själva 
idén om mycket stora underjordiska magasinsutrym-
men förelåg vid hans avgång. Det blev dock hans efter-
trädares sak att få detta utfört.

Själv kom jag att ta upp kontakterna med Lars Tynell 
på gamla dar då vi båda sedan länge var pensionärer. 
Den förmedlande länken var Lars-Erik Sanner, som jag 

hade lärt känna redan i slutet av 1960-talet. Han hade 
slutat sin mångsidiga bibliotekskarriär som chef för 
Bibliografiska institutet på KB (1981–1983) och över-
bibliotekarie  vid Stockholms universitet  (1984–1991). 
Trots att Tynell på gamla dar led av ett ärftligt synfel, 
som knappt gav honom ledsyn, hade han organise-
rat sitt liv på ett beundransvärt sätt. På hans intel-
lekt och på hans minne var det inget fel. Tillsammans 
skrev vi en minnesteckning över Lars-Erik Sanner när 
denne dog 2011. Året därpå skrev vi båda i LIBRIS 40. En 
jubileumsskrift om våra minnen från LIBRIS barndom. 
Lars Tynell behöll ända fram till slutet – trots sitt syn-
handikapp – sin andliga och kroppsliga spänst.  Han 
höll kontakt med sitt gamla bibliotek och sina arbets-
kamrater och deltog ända till några månader före sin 
död i KB:s pensionärsluncher. Trots sin ofta stillsamma 
och lågmälda framtoning hör han till våra framstående 
bibliotekschefer.

Thomas Tottie
Överbibliotekarie vid Uppsala UB 1978–1996
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Universitetslektor 
i biblioteks- och 
informations-
vetenskap
Läs mer om anställningen på Lnu.se
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Vår nära vän och kollega Malin Koldenius har gått ur tiden 68 år gammal. 
Närmast anhöriga är livskamraten Stefan Lundström, barnen Jon, Max och 
Julia med familjer, mamma Ingrid Larsson samt systern Anne Lameo.

”Hon var ljus inifrån och ut”. Orden kommer från 
en av gästerna vid den minnesstund, som hölls 
för Malin Koldenius, vår högt älskade vän och kol-
lega under många år.

Malin rycktes bort bara ett par år efter att hon 
gått i pension och nätt och jämnt börjat njuta 
av en annan sorts tillvaro. Det tog endast några 
veckor efter det att hon insett att allt inte stod 
rätt till med hennes hälsa innan hon plötsligt 
inte längre fanns i vår värld. Det ofattbart has-
tiga händelseförloppet har gjort det lika ofattbart 
svårt att förstå att hon i ett nu inte längre kan 
finnas i vår närhet med sin lysande iver och ny-
fikenhet på allt och alla omkring sig.

Malin var en så osedvanligt levande person. 
Det fanns en närvaro, intensitet och innerlighet 
omkring henne, som gör att det känns som om 

hon – trots sin alltför korta levnadstid – ändå fått 
leva ett öppnare, rikare, mer innehållsrikt liv än 
de flesta av oss andra.

Malin arbetade under hela sin yrkestid för att 
barn och ungdomar skulle ha möjlighet att upp-
leva litteraturens och kulturens stärkande och 
livgivande kraft. Detta gjorde hon utifrån insik-
ten att för att verkligen nå barn och ungdomar 
måste man rikta sig till de som betyder mest för 
dem, till de ”viktiga vuxna” i barnens närhet: 
föräldrar, förskollärare, lärare, föreningsledare 
m fl och visa dem vilken tröst, stöd och glädje lit-
teraturen och läsandet kan ge, och vilket oerhört 
viktigt demokratiskt verktyg det är att kunna ta 
del av andra människors upplevelser och erfaren-
heter. För sitt arbete genom åren fick hon en 
mycket hedrande biblioteksutmärkelse och vid 
hennes pensionering instiftades, i Malins namn, 
ett stipendium som ska tillfalla en pedagog som 
arbetat utifrån hennes tankar och idéer.

Men det var inte bara på arbetet Malin uträt-
tade viktiga ting. Hon ägnade också en stor del av 
sin tid åt att finnas till för alla nära och kära. Hen-
nes allomfattande generositet och vidöppna hjär-
ta har utan tvekan satt sina spår hos alla som fick 
förmånen att möta henne. Vi är alla på något sätt 
präglade av hennes värme och innerlighet och 
hur oändligt sorgligt det än är att hon inte längre 
finns i livet, kommer hennes minne att vara lika 
ljust och varmt och lysande som den blomster-
ängstavla av Gerd Göran, som alltid hängde på en 
framträdande plats i hennes olika hem.

Ja, Malin och hennes livskamrat sedan många 
år hann flytta några gånger under de senaste 
åren, men den plats som var Malins ”hem på jor-
den” är Borgvik, där hon en gång föddes och nu 
också kommit att jordfästas. Till en fädernegård 
dit hon återvände flera gånger om året, för det 
mesta med olika vänner. Då blev det tunnbröds-
bak i den gamla bakstugan eller kantarellplock-
ning. Att ta med sig sina vänner dit och visa dem 
denna vackra trakt var kanske från Malins sida 
ett sätt att vilja visa oss något av sin allra innersta 
kärna, berätta något för oss om den miljö som 
gjort henne till den till den hon var och är: en 
blandning av öppna ljusa ängar och vemodigt 
hemlighetsfulla skogar.

Birgitta Alm och Ulla Forsén

In memoriam Malin Koldenius

00TAL 4ARK Alba Arbetaren Arena Arkitektur Aurora Avsikter 
Balder bang Bibliotek i samhälle/BiS Biblis Bild & bubbla 
Bildkonstnären Bon Brand Brevnoveller Camino Clarté Const 
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Scandinavian Tattoo Magazine Signum Skriva Socialistisk 
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 Ute på ön i Mälaren står en 600 år gammal 
ek som en symbol för kunskap. Ända sedan 
medeltiden har det funnits kor som hållit 
kulturlandskapet öppet och berett plats 

för en unik fauna. Men idag är det folkhögskolan 
som dominerar på ön. Varje termin sker upprop i det 
gamla stenhuset i Gotiska salen med sina vackra valv 
från 1300-talet. Herrgårdsbyggnaderna intill är från 
1700-talet. Elevbostäder blandas med tjänstebostäder. I 
ett av husen finns författarna Tora Dahls och Jan Fride-
gårds bibliotek där man bland annat kan hitta böcker 
med handskrivna dedikationer från bland andra Karin 
Lannby, Harry Martinsson, Ivar Lo-Johansson och 
Karin Boye. I ett vackert rött torp invid skolan bor bib-
liotekarien Maria Norberg tillsammans med sin sambo 
Jan Wolf-Watz, poet, musikpedagog och tidigare bib-
liotekschef för Sambiblioteket i Härnösand (2002–2007). 
Maria Norberg har arbetat på skolan sedan 2010. Hon 
har tidigare arbetat bland annat på folkbibliotek i 
Nacka och Huddinge. Att arbeta på folkhögskolans bib-
liotek där verksamheten styrs av folkbildningsuppdra-
get passar Maria Norberg som hand i handske. 

– Jag brukar säga att jag är en folkhögskolemänniska 
utan att vare sig ha studerat eller jobbat på folkhög-
skola. Här går kultur- och bildningsverksamhet hand i 
hand vilket passar mig, konstaterar hon. 

Även om biblioteket på Biskops Arnö inte har samma 
besökstryck som Forumbiblioteket i Nacka räcker tiden 
knappt till ändå, menar Maria Norberg som är deltids-
anställd (75 procent). I dagsläget är hon och en halv-
tidsarbetande assistent knutna till biblioteket, men 
på grund av en längre sjukskrivning är Maria Norberg 
i praktiken ensam på biblioteket. Skolledningen plane-
rar också att i framtiden enbart ha en heltidsanställd 
bibliotekarie på skolan. Idag arbetar Maria Norberg en 
kväll i veckan på Håbo bibliotek.  Det finns en vilja att 
bandet mellan skola och kommun blir tätare. 

Folkhögskolan drog igång i slutet av 1950-talet. Sko-
lans rektor och eldsjäl Åke Leander var tidigt ute med 
att avskaffa den så kallade katederundervisningen och 

uppmuntrade till ett mer jämlikt förhållande mellan 
elev och lärare. Du-reformen infördes tidigt och det 
uppmuntrades till praktisk demokrati genom exem-
pelvis grupparbeten, vilket var ovanligt på den tiden. 
Biskops-Arnö-systemet infördes där elever i samråd 
med sina lärare kunde välja olika delkurser utifrån in-
tressen, kunskapsnivå och ambition – en lyckad me-
tod som spreds inom hela folkhögskolevärlden världen 
över. Skolan har naturligtvis utvecklats och förändrats 
allt eftersom åren gått. På 1970-talet fanns det daghem 
på ön för elevernas barn men efter en tid var även barn 
till lärarna och grannars barn välkomna. I dag finns 
inget daghem alls i anslutning till skolan. På senare 
år har nya linjer införts som bistånds- och friskvårds-
kurser med inriktning på alternativa mediciner och 
synsätt. Det odlas och av skörden skapas bland annat 
olika produkter som ringblomssalva som säljs av elev-
erna. Invid tipi-tältet står ett litet växthus för de mest 
känsliga grönsakerna. Nästa år introduceras en ny lin-
je, låtskrivarlinjen. 

Biblioteket har alltid haft en självklar plats i skolan. 
1997 flyttade den andliga spisen in i renoverade och sto-
ra lokaler invid den lekamliga matsalen. Maria Norberg 
är stolt över det 400 kvadratmeter stora ljusa biblio-
teket. Utbudet är uppdaterat och en uppsjö av debu-
tanter finns uppställda i hyllor och på bord. I bibliotek-
et finns även ett bokbord med böcker från f d elever vid 
skolan. Böckernas ryggar är märkta med en grön prick. 
Det nordiska litteratursamarbetet märks tydligt. I bib-
lioteket finns en stor mängd litteratur på norska och 
danska. 

– Norska kulturrådet skänker oss böcker som ges ut 
med statligt utgivningsstöd, likaså olika nordiska bok-
förlag. Även Kulturrådet skänker oss böcker samtidigt 
som de även bidragit till datoriseringen av biblioteket, 
berättar bibliotekschefen. 

Digitaliseringen är i dagsläget eftersatt på grund av 
tidsbrist, men Maria Norberg är optimistisk inför fram-
tiden. Bibliotekskatalogen är trots allt digitaliserad. 
Det finns även tillgång till databaser som Alex, Press 
Display, Mediearkivet, NE etc. Elever och personal har 
ständig tillgång till bibliotekets specialtidskrifter som 
exempelvis Foam Magazine och ungefär 20 000 voly-
mer av skönlitteratur – prosa, poesi och dramatik samt 
facklitteratur: referensböcker, uppslagsböcker, hand-
böcker, hjälpmedel för informationssökning och släkt-
forskning. Dörren till biblioteket är olåst och det finns 
bokkort där man fyller i vad man lånat. Även talböcker 
och LL-böcker är flitigt använda.

– Men jag välkomnar ändå fler böcker! Vi tar glade-
ligen emot KUR-böcker för här läser man dessa böcker!

Maria Norberg berättar att hon ofta får inköpsför-

Öns skattkammare
Monika Fagerholm, Beate Grimsrud, Mara Lee, Susanna 
Alakoski, Karl-Ove Knausgård och Bob Hansson är 
samtliga f d kursdeltagare vid Nordens folkhögskola på 
Biskops Arnö. Skrivarskolan och Nordens Fotoskola har 
definitivt satt skolan på kartan men det är den allmänna 
linjens elever som kanske flitigast besöker biblioteket.

Av Åsa Ekström

” Jag minns  
många långa 
nattliga samtal 
med elever om 
det som trots 
allt var viktigast 
för dem: 
livsfrågorna.”

Åke Leander, 
fd rektor
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slag exempelvis om angelägna och dagsaktuella ämnen 
som postkolonial feminism.  Bibliotekarien är över-
tygad om att detta är platsen för delaktighet och ut-
veckling – både för personal, elever och henne själv. 

– Att få vara bland alla dessa ämnen är en oerhörd 
förmån. Även jag utvecklas och lär mig nytt. Jag har ett 
genuint intresse för idé- och konsthistoria – det här är 
en skattkista för mig. Dessutom har jag lärt mig massor 
om exempelvis foto här i biblioteket.

En elev kommer fram till Maria Norberg och frågar 
om en bok. Bibliotekarien har instruerat eleven om att 
”lånekortet är det bästa värdekortet” därför har eleven även 
skaffat lånekort på folkbiblioteket i Håbo. 

Maria Norberg är delaktig i planeringen och vet när 
det är dags att ladda med exempelvis ryska författare 
inför temaarbete om Ryssland. Hon har haft bokcirk-
lar, hjälper dagligen till med informationssökning, in-
formerar även lärarna om nya böcker samt uppmanar 
dem att de ska störa henne.  

– Jag har en altruistisk hållning så jag säger: du stör 
aldrig. Jag vill sätta avtryck och lyfta eleverna!

Man får hoppas att den nya bibliotekslagen inte 
glömmer bort de ack så viktiga folkhögskolebiblio-
teken – platsen för utveckling och där människor ges 
en chans att bli delaktiga medborgare.  ■

– Vi tar gladeligen emot KUR böcker för här läser man dessa 
böcker! säger Maria Norberg, bibliotekarie på Biskops Arnö 
folhögskola. 

Fo
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: Åsa Ekströ
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Seminarium
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Torsdag 13:00–13:45 (To1300.7)

Biblioteksscenen E-hallen
E-bokens framväxt i ett litet språkområde

Torsdag 13:00–13:30

Axiellpris för bästa B&I-uppsats
Torsdag 16:30–16:50

VI SES PÅ 
BOK & BIBLIOTEK

i monter E01:13

Stereotyper
typ

– en konferens om stereotyper  
i barn- och ungdomslitteratur

Uppsala 7-8 november 2013

Medverkar gör bl.a. prof. Rachel Wexelbaum, 
University of S:t Cloud, USA

Workshop. Diskussioner.  
Verktyg för att arbeta vidare.

Arrangör: Länsbibliotek Uppsala

Mer info på 
www.lul.se/sv/Kultur/Lansbibliotek-Uppsala  

eller på vår blogg http://megafoner.se
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Urval och yttrandefrihetBBl 
kommentAr

Gunnel Arvidson Nilsson vid 
B & B 2012.

 Här några tankar efter seminariet den 15 
maj 2013 under Biblioteksdagarna i Örebro: 
”Hur fritt ska biblioteket vara?” Bibliotek-
en har ett demokratiskt uppdrag och ska 

försvara yttrandefriheten. På vilka grunder och av vem 
görs urval av medier? 

På ett högskolebibliotek, t ex Chalmers, 
finns både Open Access och licensresur-
ser (tillgängliga endast för forskarstuden-
ter). Inköpen på Chalmers bibliotek består 
nästan uteslutande av artiklar i form av e-
resurser. Dessa inköp styrs till stor del av 
användarna.

På folkbiblioteken finns fram till i dag, 
2013, endast ett mycket begränsat utbud 
på marknaden av nyskrivna e-böcker på 
svenska. Biblioteken måste därför fort-
farande ha plats för nya pappersböcker 
och betala hyra för utrymme åt dem. Med-
ieinköpen i de olika kommunerna styrs av 
hänsyn till hur det lokala samhället ser ut, 
av inköpsförslag från allmänheten, med-
ieurvalsprinciper antagna av kommunal-
politikerna, bibliotekslagen, UNESCO:s bib-

lioteksmanifest, IFLA:s rekommendationer, mediepla-
ner m.m. Bibliotekarier och andra biblioteksanställda 
på folk- och skolbibliotek läser mycket, ofta flera böcker 
samtidigt, följer med i kulturdebatter, tar del av recen-
sioner, lyssnar på litteraturprogram på radio och TV, 
presenterar själva författare och böcker på nätet och 
inför publik, håller i bokcirklar m.m. Detta gör att bib-
liotekarier har en god grund att stå på för att klara av 
medieinköpen. Många har läst litteraturvetenskap och 

numera ingår litteraturförmed-
ling t ex i grundutbildningen på 
Bibliotekshögskolan i Borås. 

Folkbibliotekens gallring av 
böcker kan ge upphov till livlig 
debatt! Inget bevarandeansvar 
åligger folkbiblioteken och på 
många ställen beslutar kom-
munalpolitiker att lägga ner 
filialbibliotek. De flesta förstår 
att både med den gamla bib-
liotekslokalen intakt och med 
en bantad yta, måste det till 
gallring för att få plats för gam-
malt och nytt. Klassiker beva-
ras många gånger tills de faller 
i bitar.

Författare, journalister och allmänhet engagerar sig 
i bibliotekariernas arbete!  Författaren Lars Gustafsson 
t.ex., citerades i DN den 6 oktober 2012 apropå planer på 
ett Litteraturhus i Stockholm. Han varnade för att släp-
pa in: ”små bibliotekarier som går och rensar ut böcker 
för att de innehåller texter om evolution eller något 
sådant”! Andra författare däremot hyllar biblioteken 
och stöder bibliotekariernas arbete.  Många bibliotek 
har, efter tips från författare, en särskild hylla för ”Es-
säer”, dvs för skönlitterärt skrivna faktaböcker. Dessa 
har funnits i ca tio år. Det är viktigt hur böckerna ex-
poneras. Innehållet på hyllorna ”Klassiker” eller ”Ero-
tik” kan hela tiden förnyas. Många böcker är gränsöver-
skridande och kan inte etiketteras, men utställningar 
med litteraturtips apropå händelser i världen, speciella 
dagar eller författarskap och litteraturpriser går alltid 
att visa.

Vissa år har författare i Sverige genomfört aktioner 
för att stödja t.ex. romaner och lyrik på biblioteken 
genom att låna en mängd böcker vid ett visst tillfälle. 
Men mitt förslag är att författarna kontinuerligt lånar 
sina kollegers verk! Dessa kan utgöra intressant läs-
ning och dessutom ökar biblioteksersättningen till för-
fattarna! Låna också annan litteratur, bl a för att frigöra 
utrymme i bibliotekens hyllor. Då kan bibliotekens 
lokalkostnader reduceras, och utrymme skapas för t ex 
nya diktsamlingar. 

Debatten 2012 och 2013 på folkbiblioteken i Sverige 
om yttrandefrihet, barnperspektiv, konstnärlig kvali-
tet i text och bild, placering av medier på vuxen- eller 
barnavdelning har väckt starka känslor. Den kommer 
bl.a. att gå vidare i seminarieform under hösten på 
vissa bibliotek. Det är en viktig debatt, folkbibliotekens 
verksamhet ska tåla att sättas under lupp både av bib-
liotekarierna själva och av utomstående. Det finns ett 
behov av litteratur som skildrar dagens mångkulturella 
samhälle i vårt land och i världen.

I Sverige på 2000-talet har vi ofta en granne från en 
annan världsdel och i Stockholm på tunnelbanan talas 
så många språk att det inte alltid går att gissa från vil-
ket land språket härstammar. En del adopterade barn 
från andra kontinenter som växt upp med svenska 
som första språk har hunnit bli vuxna och berättar i 
romaner om sina liv. Visst är det önskvärt att det även 
i böcker för barn finns människor med olika utseende 
och läggning! Det finns behov av översatta böcker 
skrivna av t ex afrikanska författare och böcker skriva 
på svenska om den mångkulturella värld vi lever i. I 
Sverige i dag har vi rätt att sprida åsikter och idéer så 
länge vi inte förföljer oliktänkande eller stöder rasism. 
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ÖVER HELA VÄRLDEN. 
FEM GÅNGER OM ÅRET.

Helårspren/5 nr 160 kr
Provex ap@amnesty.se

AmnestyPress
Nr 2 maj 2013

Egypten:

Journalister flyr
från Rwanda

Jakten på sanning
i Ciudad Juárez 

Ahmed Agiza på 
årsmötet i Sunne

Journalister flyr
från Rwanda

Jakten på sanning
i Ciudad Juárez 

Ahmed Agiza på 
årsmötet i Sunne

Kamp mot sexuellt våld och hotad yttrandefrihet

Kamp mot sexuellt våld och hotad yttrandefrihet

Egypten:

amnestypress.se
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Urval och yttrandefrihet

Det finns emellertid olika uppfattningar 
om var gränsen för rasism och förföljelse 
ska dras. Har boken skrivits av rasistiska 
skäl? Upplevs den som kränkande även om 
ambitionen varit en helt annan vid skapan-
det av boken? Riktar sig boken till vuxna el-
ler barn i första hand? När ska biblioteken 
lyssna på upprörda/kränkta grupper eller 
enskilda? Än så länge är ordet fritt och vi 
kan glädja oss åt att leva i en demokrati!

För en tid sedan fick jag på biblioteket 
en fråga från en förälder om Lilla Hjärtat-
böckerna. Hon hade läst inlägg i medierna 
om Stina Wirséns pekböcker och ville se 
dem och bilda sig en egen uppfattning. Vi 
hade ”Gul!” inne, de andra var utlånade. Jag 
kände att det var rätt att vi kunde plocka 
fram boken, att låntagaren kunde vara del-
aktig i det offentliga samtalet. Det hade 
inte varit OK om vi rensat böckerna p g a att 
vissa personer eller mindre grupper sagt 
att böckerna är rasistiska. Stina Wirséns 
böcker har varit älskade av barn och vuxna 
i många år innan förhållanden i USA nådde 
fram till och påverkade oss i Sverige. 

Det är bra med diskussion när tolkningar 
av bild och text går isär. Jag hoppas också 
att vi så långt möjligt ska vara toleranta 
och ha den omdiskuterade litteraturen till-
gänglig på biblioteken.

Gunnel Arvidson Nilsson
Bibliotekarie, platsansvarig för Danderyds 

huvudbibliotek, Mörby centrum

krönikA Erik Stattin

”Klockrent att biblioteken 
engagerar sig i UX-rörelsen”
Det finns en underbart träffande strip av serietecknaren 
XKCD (googla ”xkcd university website”) som i ett Venn-
diagram å ena sidan visar saker som faktiskt finns på start-
sidan för ett universitets webbplats (saker som pressmed-
delanden, en slideshow med bilder på universitetet, en 
kalender m m) och å andra sidan visar sådant som folk fak-
tiskt letar efter på sagda webbplatser (sådant som adresser, 
kartor, kurslistor, biblioteket m m ). Det enda som finns i 
båda cirklarna är namnet på universitetet. Det är en rätt 
passande illustration av den ofta förekommande bristen 
på insikt om vad ens besökare på webben faktiskt behöver 
för att få jobbet gjort.

Jag vill inte påstå att svenska universitets webbplatser är riktigt lika uteslutande vad 
gäller användarnas förväntningar och organisationernas vilja att möta dessa, men biblio-
teken hamnar ofta i kläm. Det är inte helt ovanligt att universitets- och högskolebibliote-
kens webbplatser har syftet att tjäna existerande studenter och forskare medan lärosätets 
webbplats vänder sig till omvärlden och vill inspirera potentiella studenter och forskare 
att söka sig till just deras lärosäte. Alltför ofta får biblioteken klä sig i en alltför trång kos-
tym under lärosätets paraply och måste kompromissa med sina lösningar.

Man skulle ju önska att det fanns en vettig svensk översättning av engelskans ”user ex-
perience”, men i brist på det får vi nöja oss med den etablerade förkortningen UX för att 
beskriva det snabbt växande fält som försöker ta hänsyn till användarnas behov, känslor 
och drivkrater vid utformandet av ett system eller något som ska användas via en skärm. 
Antalet konferenser, böcker, bloggar och jobbannonser med UX i titeln växer stadigt, och 
det är glädjande att se att många inom biblioteksvärlden har gett sig in på det här området.

Vändningen mot ett arbetssätt som sätter användaren i centrum har gått ganska fort, 
och är resultatet av en hårdare konkurrens på marknaden för digitala produkter. De skick-
ligaste på området – som lyckas forma lättanvända tjänster förknippade med positiva 
känslor – har klara fördelar på en allt mer öppen marknad där man alltid kan gå någon 
annanstans. Vi har kommit en bra bit från den tid då ingenjörer bestämde hur ett system 
eller en produkt såg ut eller fungerade, fångat i titeln på en klassiker i UX-sammanhang: 
”The Inmates Are Running The Asylum”. Men än finns det mycket att göra (jag tittar på dig, 
reserapporterings-systemet!).  

Jag tycker att det är klockrent att biblioteksvärlden engagerar sig i UX-rörelsen. Bland 
alla andra trender som har kommit och gått så tror jag att det här finns något att hålla 
fast vid, även om namnet säkerligen kommer att ändras. Det finns en hel del överlappning 
med s k evidensbaserad biblioteksutveckling på så vis att de båda värderar research fram-
för gissningar. Det blir också ett naturligt sätt att fokusera mindre på tekniken – appen, 
Facebook-sidan eller sökfunktionen – och mer på vad man vill att användaren ska åstad-
komma.    

Med en välfylld låda av verktyg för att utforska, sondera i och analysera användarnas 
behov – att karda ut de ofta intrasslade och komplexa drivkrafter som olika sorters använ-
dare har i en given situation – har man betydligt större möjligheter att skapa något som 
fyller en viktig funktion snarare än att vara ett besvär. 

Tips: konferensen ”Alla pratar UX” äger rum i Stockholm 28 november, och organiseras i 
samarbete av Kungliga biblioteket och Chalmers bibliotek.
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UtBlick Tidningar & tidskrifter Tottie Lönn

Dagspressen kämpar vidare
Rykten om dagstidningens snara död åter-
kommer och motbevisas lika ofta. Översik-
ten World Press Trends från World Associa-
tion of Newspapers and News Publishers 
(WAN-IFRA) kom i somras. Den visar att 
de tryckta dagstidningarna i västvärlden 
visserligen minskar, men globalt har 
minskningen bromsat till bara 0,9 procent 
mellan 2011 och 2012. Minskat mest har 
Nordamerika (6,6 procent) och Europa (väst 
5,3 procent, öst 8,2 procent). Även Nord-
afrika och Mellanöstern har minskat något, 
från en tidigare kraftig ökning under fem 
år (+9,8 procent – +10,5 procent). I Asien, 
Australien, Nya Zealand och Latinamerika 
har tidningsläsarna blivit fler. Växande 
ekonomisk, kulturell och social utveckling 
i många länder utanför västvärlden ger fler 
tidningsläsare.

Kommer de tryckta dagstidningarna att 
vara kvar i framtiden? Trots allt läser mer 
än hälften av jordens vuxna befolkning 
dagligen dagstidningar, 2,5 miljarder läser 
i tryckt form och fler än 600 miljoner gör 
det digitalt. Upplagor och annonsintäkter 
varierar naturligtvis mycket över världen. 
Dagstidningarnas övergång till digital form 
ökar snabbare än någonsin. Den svåraste 
utmaningen för tidningsvärlden är att 
få allmänheten att läsa dagstidningar 
digitalt och samtidigt betala för kvalifice-
rad journalistik. Som många debattörer 
har påpekat är den tryckta eller digitala 
dagstidningen och tidskriften till för dem 
som känner sig delaktiga i samhället och 
har råd att betala.

Enligt WAN-IFRA visar data från Mellan-
östern att det lönar sig att satsa på kvinn-
liga läsare, åtminstone i dessa länder. Där 
läskunnigheten ökar, ökar också andelen 

kvinnliga läsare. I Irak är en tredjedel av 
läsarna kvinnor, i Kuwait läser fler kvin-
nor än män tidningar. Att appellera till 
kvinnor är en nyckel till framgång, menar 
WAN-IFRA. Läskunnigheten varierar dock 
mycket bland befolkningen i Mellan östern 
– från 5 procent i Irak till 70 procent i För-
enade Arabemiraten och Kuwait.

Nyhetskonsumtion – exemplet USA
Vilken är den nyhetskälla som allmän heten 
använder i första hand? I USA har flera 
undersökningar gjorts under sommaren, 
delvis med olika resultat. Enligt en gallup-
undersökning uppger 55 procent av ameri-
kanerna att TV är den främsta nyhetskällan. 
Internet stod bara för 21 procent (27 procent 
i åldern 18–29 år). Gallups telefonundersök-
ning ifrågasätts dock. Andra undersök-
ningar under samma tid har kommit fram 
till andra resultat. Det är svårt att jämföra 
de olika undersökningarna eftersom de 
använder sig av olika åldersindelningar. 
Reuters Institute for the Study of Journa-
lisms egen ”Digital News Report” fann att 
50 procent i åldrarna 18–44 år sade sig ha 
internet som sin främsta huvudkälla. För 
yngre, 18–24 år, växte siffran till hela 64 
procent.

Pew Research Centers undersökning 
motsäger den från Gallup än mer. Unga, 
18–29 år, som ser TV-nyheter har mins-
kat från 42 procent 2006 till 28 procent. 
NetNewsCheck uppger överraskande att 
57 procent av 18–34 åringar läser tidningar 
i tryckt form eller online. Tidningarna är 
med andra ord inte, som många fruktat, 
förkastade ens i den yngre generationen.

Makten över innehållet
Att granska makten tillhör pressens vik-
tigaste uppgifter. Att det kostar livet eller 
friheten för många journalister världen 
över rapporteras ständigt. Även i västvärl-
den, där fri information ska gälla, finns 
det fallgropar. Edward Snowden läckte 
information till Washington Post och The 
Guardian om den amerikanska säkerhets-

tjänsten NSA:s massiva övervakning av 
miljontals människors tele- och datatrafik, 
nationellt och internationellt, den mycket 
omskrivna s k Prism-skandalen. Snowden, 
är en hjälte för många, eftersom han stått 
upp för demokratiska ideal. Andra ser 
honom som en brottsling då han brutit mot 
USA:s lagar och därför riskerar fängelse 
där. The Guardian-journalisten Glenn 
Greenwald skriver nu en reportagebok som 
behandlar fallet. Den kommer ut nästa år. 
Fängelse riskerar också flera medarbetare 
inom Rupert Murdochs medieimperium, 
men som bekant av helt andra skäl. I som-
ras avslöjade en inspelning från ett hemligt 
möte att Rupert Murdoch själv känt till att 
journalister på hans tidningar mutat både 
poliser och statliga tjänstemän i decennier. 
De anställda kände till att detta förväntades 
och nu känner de sig svikna.

Den som har pengar, vill också ha infly-
tande. En av Le Mondes riskkapitalister 
Pierre Bergé (Yves Saint Laurents livskam-
rat) hörde till dem som tidigare räddade Le 
Monde. Han arbetar även för homosexu-
ellas rättigheter och vill bli av med den 
kristna veckotidningen La Vie som ingår i 
Le Monde-gruppen. La Vie ämnar publicera 
ett nummer som talar mot gay-äktenskap, 
något som Bergé inte kan tolerera. La Vie 
representerar för övrigt det han ständigt 
kämpar mot. Sälj, menar han, men kan inte 
besluta själv. Nu ska det bli en ”fri och öp-
pen debatt” om La Vies redaktionella linje, 
för att säkerställa att skötseln förblir en 
demokratisk process.

Kan en främmande stat skaffa sig farligt 
inflytande via pressen? 
Då Taiwans populäraste tidning, Apple 
Daily, fick erbjudande om köp från ett 
konsortium med affärsintressen i Kina, 
blev det våldsamma protester från dem 
som fruktar Kinas maktanspråk. Konsor-
tiet drog då tillbaka sitt erbjudande, skriver 
The Economist. Taiwans band till Kina har 
stärkts av kommersiella skäl sedan Ma 
Ying-jeou blev president 2008. De som pro-
testerade fruktade att det finns risk för att 
Taiwan därmed får betala genom att förlora 
sin självständighet. 
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månAdenS UppSAtS MarieLouise Samuelsson

Sonja Fagerholm
Livsviktig läsning 
En fallstudie av ett bibliotera-
peutiskt projekt på ett finskt  
äldreboende i Stockholms län. 
Masteruppsats inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, 
institutionen för ABM, Uppsala 
universitet 2012. 

Även den som är gammal och demenssjuk kan ha glädje av böcker och högläsning. 
Litteratur kan väcka minnen och skapa trygghet. Det visar Sonja Fagerholm i sin 
uppsats ”Livsviktig läsning”. 

 Vilken sorts litteratur är lämplig för en läse-
cirkel på ett äldreboende?  Vad är användbar 
högläsning när deltagarna lider av demenssjuk-
dom och kan biblioterapi vara ett sätt att stärka 

etnisk identitet för dementa som har ett annat moders-
mål än svenska?

Det är några av de frågeställningar som tas upp i 
Sonja Fagerholms uppsats ”Livsviktig läsning. En fall-
studie av ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt 
äldre boende i Stockholms län.”  

Det är en ur många aspekter tankeväckande uppsats, 
dessutom ovanlig både ifråga om ämne och form – ett 
fyra veckor långt högläsningsprojekt på äldreboendet 
kallat ”Skogsbacken”, någonstans i Stockholms län. 
Där finns plats för 50 äldre ”sverigefinnar”, personalen 
är tvåspråkig, vardagsspråket är finska och miljön be-

skrivs som ”genomsyrad av den finska kul-
turen”.

Fagerholm, som själv är finlandssvensk, 
vill bland annat belysa hur och om biblio-
terapi kan förstärka den finska identiteten, 
och vidare vill den beskriva bibliotekariens 
roll i ett sådant projekt. 

Biblioterapi sammanfattas om en metod 
där litteratur används ”i syfte att främja 
en god psykisk hälsa”, det är också ett om-
debatterat begrepp när det gäller teoribild-
ning och definition. Biblioterapi utövas av 
en rad yrkesgrupper: arbetsterapeuter, dia-

koner, präster, psykologer, socialarbetare samt alltså 
även bibliotekarier. Enligt tidigare forskning råder det 
delade meningar om huruvida biblioterapi alls är en 
uppgift för bibliotekarier. Å ena sidan finns tveksam-
heter kring att gå in i ett vårdande yrkesområde, å 
andra sidan finns uppfattningen att biblioterapi är 
något positivt och en möjlighet för biblioteken att vara 
socialt inkluderande. 

En av Fagerholms huvudfrågeställningar är också 
om biblioterapi kan användas som samverkansform 
mellan bibliotek och äldreomsorg. I sin studie har hon, 
förutom av personalen på Skogsbacken, hjälp av en 
resursgrupp ur bibliotekssektorn. Gruppen utgörs av 
två bibliotekarier med erfarenhet av att samarbeta med 
geriatrik, en tredje som är verksam vid ett folkbiblio-
tek samt en bibliotekarie som praktiserat biblioterapi i 
uppsökande verksamhet inom geriatrik i Finland. 

Gruppen har bland annat bistått med synpunkter på 
materialurval: om det är lämpligt med litteratur som 
relaterar till de äldres nuvarande situation, om skild-
ringar av krig trots allt kan ses som något positivt och 
påminna om nationell samhörighet. 

En av bibliotekarierna med erfarenhet av geriatrik 
avråder bestämt från litteratur om sjukdomar: ”Det ska 
inte heller vara någonting sorgligt, det skall vara roligt, 
vackert, intressant och spännande”. 

Högläsningsprojektet kom att bestå av tio ”läse-
stunder”, med lika många teman, från vinterdikter till 
schlager, mat och finska folksagor. Läsecirkeln utfor-
mades som en öppen grupp och antalet deltagare varie-
rade, sammanlagt deltog tolv personer varav en anhö-
rig. Det deltagarna hade gemensamt var erfarenheten 
av migration, av att som unga ha lämnat hemlandet 
Finland för Sverige och bli arbetskraftsinvandrare un-
der 1950- och 60-talen. De flesta har varit sysselsatta i 
industrin och låginkomstyrken. 

Deltagarnas förmåga att aktivt medverka i den bib-
lioterapeutiska studien varierade självfallet utifrån hur 
påverkade de var av sin demenssjukdom. 

Sonja Fagerholm beskriver hur hon högläser och där-
efter initierar samtal, hur ord och bilder väcker min-
nen av hembygd, barndom och familj och hur själva 
böckerna blir intressanta att hålla i. 

Redovisningen av svårigheter att genomföra den 
biblioterapeutiska processen är sakligt redovisande 
och samtidigt rörande. Till exempel kunde deltagarnas 
hälsotillstånd innebära att de alls inte mindes vad som 
lästs föregående gång. 

Två av bibliotekarierna i resursgruppen medverkade 
i läsecirkeln genom att läsa högt och kunde liksom Fa-
gerholm konstatera att detta att lyssna blev en positiv 
upplevelse för de äldre – något som kan skingra en-
samhet och minska tristess. De återkommande läse-
stunderna skapade rutiner och därmed trygghet. Mer 
viktigt än det litterära innehållet blir de minnen (från 
barn- och ungdomsår i Finland) som väcks, de samtal 
som kommer till stånd, också mellan deltagare som 
tidigare inte haft kontakt, trots att de bor på samma 
äldreboende. Uppsatsen förmedlar livsöden och skapar 
medvetenhet om utsattheten i att bli gammal, detta 
dessutom i ett land där vissa aldrig riktigt kom att kän-
na sig hemma.  

Trots fallstudiens slutsats om biblioterapins positiva 

Biblioterapi på finskt äldreboende

▸▸
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effekter såg resursgruppsbibliotekarierna 
det som orealistiskt att tänka sig sådant 
som läsecirklar på äldreboenden som en 
permanent uppgift för biblioteken. Detta 
inte på grund av de äldres bristande kog-
nitiva förmågor utan beroende på att äldre 
inte anses vara någon intressant målgrupp 
för biblioteken. Mellan 1974 – då de kultur-
politiska målen fastställdes – och början av 
1990-talet expanderade biblioteksinsats-
erna inom äldreomsorgen med bl a bok-
vagnsronder och bemannade bibliotekslo-
kaler. Men den sortens insatser har mins-
kat eller försvunnit. Numera finns på sin 
höjd ”Boken Kommer” och depositioner. 

Annan uppsökande verksamhet är inte 
prioriterad. Därmed gör det omtalade livs-
långa lärandet så att säga halt vid äldre-
boendet, trots att, vilket Sonja Fagerholm 
påvisar, också den som är dement kan be-
höva läsecirkeln som social samvaro och 
”hjärngympa”. 

månAdenS UppSAtS recenSioner

Karl Berglund
Deckarboomen under lupp: 
statistiska perspektiv på svensk 
kriminallitteratur 1977–2010 
Avd. för litteratursociologi, Uppsala 
universitet, 2012

De försäljningsmäs-
siga framgångarna 
för svenska deckare 
är välbekanta. 
För aktörerna på 
bokmarknaden: 
förläggare, bok-
handlare, folk-
bibliotek och läsare, 
har konsekvenserna 
av denna utveckling 

varit tydliga i flera decennier. Det 
är deckarna som utkommer i störst 
upplagor, exponeras och marknadsförs 
mest intensivt och säljs och lånas av 
allmänheten i stor omfattning. Detta 
är allmänna påståenden. Men nu har 
doktoranden i litteraturvetenskap och 
bibliotekarien Karl Berglund begåvat oss 
med en vetenskaplig undersökning av den 
s k deckarboomen, som kan säkerställa 
iakttagelserna med empiri. Arbetet är en 
del av ett större avhandlingsprojekt kring 
den moderna svenska kriminallitteraturen. 

Den föreliggande studien är en grund-
lig, tät och analytisk studie som ansluter 
väl till den klassiska litteratursociologins 
grunduppdrag – att med statistisk analys 
söka belysa litteraturen och bokmarknaden 
som ett samhälleligt fenomen. Litteratur-
sociologin har i denna sin ambition också 
gärna sökt upp litterära fält som den ordi-
narie litteraturvetenskapliga forskningen 
inte funnit värda att ägna möda. 

Avdelningen för litteratursociologi vid 
Uppsala universitet har alltsedan starten 
1965 publicerat två skriftserier genom vilka 
en mängd undersökningar av bokmarkna-
den passerat revy. Under 1970-talet pågick 
ett särskilt projekt kring kriminallittera-
turen. Berglunds val av forskningsämne 
återvänder till de jaktmarker som man en 
gång började uppsöka, men han förnyar 
och fördjupar analysen av den samtida 
populärlitteraturen på flera plan. Förfat-
tarens utgångspunkter är den litteratur-

sociologiska modellens grundläggande 
frågeställningar.

Studien är disponerad i tre stora kapitel: 
utgivning av kriminallitteratur 1977–2010, 
de mest framgångsrika kriminalförfat-
tarna och till sist hur bästsäljarna place-
rar sig i biblioteksutlåningen. Dessutom 
ingår som sig bör ett antal appendix som 
både innehåller metodresonemang och en 
mängd tabeller och diagram. Det är detta 
material som är basen för Berglunds analys. 
Den omfattande statistiska kartläggningen 
(56 tabeller och 31 diagram) över skiftande 
parametrar i fråga om bokutgivning, förfat-
tarpopulationer och förlagslandskap från 
ett så långt tidsspann som 1977–2010 är i 
sig en arbetsmässig bragd som alla, något 
bekanta med forskning, borde bli djupt 
imponerade av. 

Vilka är då huvudlinjerna i analysen 
och de bärande resultaten? Frågorna gäl-
ler deckarutgivningens omfattning och 
eventuella ökning i förhållande till övrig 
skönlitterär utgivning under drygt tre 
decennier: hur könsfördelningen ser ut, 
hur stor del av deckarna som är bästsäljare 
och vilka författare och förlag som varit 
de viktigaste aktörerna i deckarboomen. 
Urvalet för studien är deckartidskriften 
Jurys årliga bibliografier. Berglund har 
således bestämt sig för att använda Jurys 
definition av deckare. Valet ter sig klokt och 
arbetsekonomiskt. Nationalbibliografin 
har inte ägnat sig åt någon klassificering 
av kriminallitteratur. Det bör tilläggas att 
Jurys förteckning av deckare är inklude-
rande och bred. Berglund diskuterar förstås 
denna källa. Möjligen saknar man en pre-
cisering av hur författaren själv hanterar 
och skiljer på benämningarna deckare 
respektive kriminallitteratur. Men det är 
inget stort problem när man betänker att 
syftet varit att extrahera data till en omfat-
tande deckar databas som omfattar 1 708 
titlar av 623 författare utgivna på 259 förlag. 
Förlagen delas in i fem kategorier: stora 
deckarutgivare, medelstora deckarutgivare, 
små deckarutgivare, renodlade deckarut-
givare och egenutgivare. 

Med hjälp av databasen kan Berglund 
konstatera att utgivningen har accelererat 
och flest deckare utkom under perioden 
2005–2009. Boomen inträffar således under 
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andra hälften av 2000-talet. Kriminal-
litteraturens andel av den skönlitterära 
utgivningen på de större svenska förlagen 
har fördubblats under 2000-talets första 
decennium. Expansionen omfattar även 
egenutgivarna, som successivt följt deckar-
framgångarna i svansen och 2009–2010 
blivit den största förlagstypen. Detta är 
naturligtvis en effekt av digital trycktek-
nik och print-on-demand. Bokbranschens 
mellanskikt tappar mark medan de stora 
och små förlagen växer. Deckarboomen kan 
iakttas både som en försäljningsökning och 
en ökning i antal utgivna titlar. Likaså ökar 
antalet författare med förstagångsutgåvor 
markant under 2000-talet, särskilt bland 
egenutgivarna. Könsfördelningen inom 
hela författarpopulationen är två tredje-
delar män och en fjärdedel kvinnor, övrigt 
gäller andra konstellationer. Kvinnorna är 
således inte i majoritet, men har däremot 
ökat i antal, även detta under 2000-talet. 

Berglund lyfter på ett intressant sätt 
fram egenutgivningen som en viktig faktor 
i boomen – något som inte varit tydligt i 
den allmänna bilden av de storsäljande 
författarna på deckarhimlen. Hur ringar 
man in litterär framgång? Litterära priser, 
biblioteksutlåning, översättningar och 
filmatiseringar är faktorer som Berglund 
beaktar som tecken på framgång. I detta 
sammanhang uppmärksammas givetvis 
också de litterära agenternas betydelse för 
författarnas lansering. Makten över ekono-
misk och medial framgång har förskjutits 
från förlagen till enskilda författare. Agen-
turerna har varit centrala för de svenska 
kriminalförfattarnas framgångar. 

Berglunds granskning av bästsäljarlistor 
visar att den kvinnliga författarandelen 
nästan är hälften, särskilt starka är kvin-
norna inom pocketutgivningen. Män ur 
den äldre generationen deckarförfattare 
har ibland ganska hätskt angripit de nya 
storsäljande ”deckardrottningarna” och 
velat framställa sig själva som bättre och 
mer ”litterära”. Det må vara hur det vill 
med kvaliteten, men tydligt är att männen 
oftare tilldelas priser. Den bästsäljande 
litteraturen blir överlag synonym med 
kriminallitteratur under 2000-talet, en 
dominans för genren som inte alls var lika 
stark under 1970-talet. 

När det gäller biblioteksutlåningen av 
2000-talets deckarförfattare, exempelvis 
Stieg Larsson och Jens Lapidus, lånas 
dessa inte ut i lika hög grad som de köps. 
En förklaring är att böcker blivit billigare 
samtidigt som utlåningen av skönlitteratur 
för vuxna minskat drastiskt på de svenska 
folkbiblioteken. Berglund diskuterar i 
samband med detta folkbibliotekens för-
ändrade inställning till populärlitteraturen 
och deras försök att vara ekokammare för 
bokbranschens kommersiella tilltal.

Berglunds bok tjänar som ett gott exem-
pel på forskningens betydelse och behovet 
av att deckarboomen, vilken genomsyrat 
vårt mediala samhälle under senare tid, 
blir vetenskapligt belyst. Med akribi, inte-
gritet och god penna har Berglund kommit 
bokmarknadens kommersiella mekanis-
mer nära. Men analysen av deckarboomen 
stannar inte vid torra siffror. Perspektiven 
har vidgats och genom sin skarpa analys 
förklarar Berglund komplicerade företeel-
ser som alla aktörer inom bokbranschen, 
inklusive biblioteken, borde vara bekanta 
med och kritiskt reflektera över. 

Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

Sune Axelsson 
Bokens väg till läsaren och 
biblioteken
Akfeo, 2012

Först tyckte jag att 
den här boken kändes 
lite konstig. En bok 
om dagens svenska 
bokkretslopp som 
börjar hos grottmå-
larna? Inledningsvis 
blev det rätt mycket 
rabblande av hand-
boksfakta. Exempel-
vis en onödig och 

oengagerad genomgång av litteraturhisto-
rien. 

Men när Sune Axelsson väl kommer 
fram till framställningens huvudärende 
får han ordentligt med luft under vingarna, 
eller i lungorna eller var nu en retoriker 

har sin luft? Han börjar varje avsnitt lugnt 
och opartiskt. Han redovisar sakligt som 
en nyhetsuppläsare inom public service 
hur olika saker fungerar, visar hur pengar 
cirkulerar, radar upp siffror på förändringar 
av olika slag och så vidare. Men man anar 
att det puttrar ett patos någonstans under 
ytan. Ibland låter han de tillbakahållna 
känslorna få utlopp i slutet av ett avsnitt. 
Han kan påpeka att en bok han har läst och 
uppskattat borde fått vara med på en topp-
lista istället för den mer triviala litteratur 
som istället upptar platserna. Axelssons 
engagemang kan också komma fram i 
härligt ironiska formuleringar. Smaka på 
en mening som den här: ”En viktig faktor 
i marknadssamhället är reklamen som gör 
kunderna medvetna om varorna, tjäns-
terna och var de finns.”

Han tar upp aktuella problem, som 
hur biblioteken ska kunna tillhandahålla 
e-böcker utan att bli helt skinnade. Han 
skriver om olika former av egenutgivning, 
ett fenomen som ökat på sistone. Delvis 
som en följd av teknikutvecklingen, delvis 
för att det är trögare än någonsin att få 
ut lite smalare litteratur på de vanliga 
förlagen. Axelsson tycker väldigt mycket 
om BTJ:s lektörsutlåtanden, så mycket att 
han anser att dessa borde frikopplas från 
BTJ och istället finansieras med statliga 
medel och göras tillgängliga gratis för alla 
människor. Allt för att krossa storförlagens 
monopolställning och deras makt över för-
säljningskanalerna. Men är det verkligen 
så att Bonniers tidningar huvudsakligen 
recenserar Bonniers böcker? Axelsson redo-
visar statistik som tyder på det.

Instucken i boken låg förresten en liten 
lapp med lektörsutlåtandet. Kanske kom-
mer denna lilla bok, utgiven på Axelssons 
eget förlag Akfeo, inte att recenserar på så 
många fler ställen. Synd i så fall. Det är en 
tankeväckande skrift, vars innehåll skulle 
kunna användas som utgångspunkter för 
viktiga diskussioner både inom biblioteks- 
och förlagsvärlden.

Jan Hoff
S:t Larsbiblioteket, Lund
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Vad innebär det mer konkret?
– Jag får tills vidare ge dig ett väldigt 
allmänt svar på frågan, organisationen 
är ny och jag har just tillträtt. Men lit-
teraturchefen har i högsta grad mandat 
att reflektera över biblioteksverksam-
heten i Kulturhuset/Stadsteatern och 
att aktivt initiera ett fortsatt utveck-
lingsarbete. Detta i nära samråd med 
chefer och personal. Det är ännu alltför 
tidigt att offentliggöra några detaljer, 
men så mycket kan jag säga att skyl-
ten med ”Tankearbete pågår ” redan är 
upphängd.

Du är 55 år och bibliotekarie i botten. Var 
startade din bana?
– Min biblioteksbana inleddes en 
augustidag 1978. Jag korsade Sergels 
torg, klev in på Läsesalongen i Kultur-
huset och frågade första bästa om det 
fanns jobb. Svaret blev: Jaa, det tror 
jag. Som nybliven biblioteksassistent 
hamnade jag snart på bokbussarna. 
Jag bekantade mig med platser som 
Flysta, Kälvesta, Johannesfred och åsåg 
när pensionärer i Fredhäll och Kristine-
berg varje vecka målmedvetet länsade 
deckar hyllorna.

– Jag utexaminerades 1986. Arbe-
tade under några år i Haninge kommun, 
bland annat som gymnasiebibliotekarie 
på Fredrika Bremergymnasiet. I back-
spegeln vågar jag påstå att det var en 
ovärderlig erfarenhet.

– Därefter återvände jag till Stock-
holms stadsbibliotek och hann bekanta 
mig med ett flertal biblioteksfilialer 
innan jag 1994 definitivt återvände till 
Det Stora Kulturakvariet mitt i city.

Och på Kulturhuset ansvarade du väl också 
för det nystartade 90Talsrummet…?
– Det stämmer och så ledde jag ”Unga 
poeters sällskap”– en frizon för poesi-
intresserade ungdomar och fick så 
småningom uppdraget att vid sidan av 
mitt bibliotekarievärv sjösätta ”Interna-
tionell författarscen” – ett projekt inom 
ramen för Kulturhuvudstadsåret ´98. 

För att inte riskera att slöa till (!) inite-
rade och producerade jag detta år också 
uppläsningsprojektet ”Svenska berät-
tare”. Publiken fick söka sig till mer eller 
mindre udda platser i Stockholm för att 
höra nutida svensk novellkonst i upp-
läsning av skådespelare.

– Internationell författarscen perma-
nentades och återfinns nu på flera plat-
ser: Malmö, Köpenhamn och Göteborg. 
Från att ha varit deltidsbibliotekarie 
blev jag heltidsproducent.

Och nu knyter du så att säga ihop säcken 
som chef för litteraturen i Kulturakvariet 
i city?
– Som nyutnämnd litteraturchef i Kul-
turhuset Stadsteatern får jag äntligen 
användning av min samlade yrkes-
erfarenhet som bibliotekarie och pro-
ducent.

– Men ingen människa är en ö. Kom-
petensen och idérikedomen är stor i 
detta hus och det är tillsammans vi ska 
bygga vidare på det litteraturhus som 
är inrymt i Kulturhuset/Stadsteatern.

HZ

Hallå... Ingemar Fasth, 
ny chef för litteraturen i det sammanslagna kulturhuset och stadsteatern 
i stockholm. i ansvarsområdet ingår även biblioteken i kulturhuset.

Fo
to

: Petra H
ellberg

nya taltidningen lovar mer
Snart kan taltidningsläsarna läsa den nya taltidningen i 
mobilen, surfplattan, datorn och talboksspelaren. Dess-
utom är allt i dagstidningen inläst – kulturkrönikor, väder-
prognoser, ledare, sportresultat osv. 

– Möjlighet att läsa tidningen är en demokratifråga och 
handlar ytterst om att kunna delta i det offentliga sam-
talet, säger Bengt-Erik Johansson förbundsordförande i 
Dyslexiförbundet FMLS. 

Bakom lanseringen står Myndigheten för tillgängliga 
medier och dagstidningarna i landet. Utvecklingsarbetet 
av den nya taltidningen kan följas via bloggen Taltidningen 
2.0 och beräknas vara klart i oktober nästa år. 

– Den nya taltidningen gör att synskadade får tillgång 
till innehållet i hela tidningen och kan läsa tidningen som 
alla andra, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande i 
Synskadades riksförbund.

Runt hundra av Sveriges dagstidningar finns i dag som 
taltidning och används av personer med läsnedsättning, 
till exempel synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller 
rörelsehinder.

ÅE

tio är nominerade 

Tio bibliotek är i år nominerade till Bästa lättlästa 
bibliotek – ett pris som Centrum för lättläst delar ut i 
höst till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft 
fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och 
lättläst samhällsinformation.

– Debatten om svenska elevers läsning har satt 
fokus på lässvårigheterna. Bibliotekens roll att skapa 
läslust blir allt viktigare. Vi vill belöna dem som läg-
ger ner stort arbete i frågan. Det är en demokrati-
fråga att även de svaga läsargrupperna ska få tillgång 
till litteratur och nyheter, och där vill vi lyfta det som 
biblioteken gör, ofta i det tysta, säger Ann Katrin 
Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst.

Årets nominerade är: Stadsbiblioteket i Gnosjö 
med filialer, Höganäs bibliotek, Skolbiblioteket T4/
Norräng i Hässleholm, Polhemsskolans gymnasie-
bibliotek i Gävle, Katrineholms bibliotek, biblio-
teket på Södra Vätterbygdens folkhögskola, Värnamo 
stadsbibliotek, Leksands bibliotek, Stadsbiblioteket i 
Gävle och Stadsbiblioteket i Lund.

2012 var det Mjölby bibliotek som vann priset. De 
använder prispengarna (10 000 kr) till en lättläst bok-
mässa som går av stapeln under Dyslexiveckan 14–18 
oktober. Tidigare pristagare har varit Norrköpings 
stadsbibliotek (2009), Bibliotek Sundbyberg (2010) 
och Strängnäs bibliotek (2011).

ÅE



notISer

biblioteksbladet 06/07:2013 | 61

på nytt jobb

Efter tio år på 
SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet, 
har biträdande 
överbibliotekarien 
Catharina Isberg 
beslutat sig för att 
lämna forsknings-
biblioteket. 
Istället blir hon 
bibliotekschef på 
stadsbiblioteket i 
Helsingborg.

– Jag har sedan länge haft ögonen på biblioteket i Hel-
singborg. Många medarbetare har varit synliga inom bib-
liotekssfären, vilket jag tror också betyder att biblioteket 
är synligt inom kommunen.

Verksamheten i mötesplatsen Idé A Drottninghög, sam-
arbetet inom Skåne nordväst, utlån av hängmattor och att 
personalen fikar i caféet som finns ute i själva biblioteks-
lokalen, är några tecken som Catharina Isberg tolkar som 
positivt.

– Jag ser det som att Helsingborgs bibliotek är en verk-
samhet som gynnar kreativitet och utveckling, där med-
arbetarna får utrymme att växa.

För mig personligen är det roligt att flytta från forsk-
ningsbibliotek till folkbibliotek och få vara med om att ut-
veckla Helsingborgs bibliotek för framtiden.

Vad kommer du att sakna alternativt ta med dig från forsk-
ningsvärlden?

– Jag tar med mig två saker. Den förändring i synen 
på media som är nödvändig när man går in i dagens 
och framtidens informationsuniversum där biblioteket 
inte längre har full kontroll över beståndet. På ett mer 
nationellt strategiskt plan tar jag med mig frågan om hur 
folkbiblioteken kan stärka sitt samarbete nationellt, som 
forskningsbiblioteken gjort de senaste åren. Självklart 
kommer jag att sakna mina goda kollegor, medarbetare 
och alla forskare, lärare och studenter. Men jag hoppas på 
att träffa dem i andra sammanhang, antingen IRL eller på 
nätet.

I övrigt är den största utmaningen ekonomin, konstate-
rar Catharina Isberg.

– Att i framtiden ha ett bibliotek som har utrymme att 
ha kompetent personal och som inte bara består av höga 
lokalkostnader är en av de största utmaningarna för oss 
alla inom biblioteken – och inom hela den offentliga sek-
torn. Vi behöver fortsätta att flytta fokus från lokal till 
verksamhet, både hos oss själva och hos våra kunder och 
fortsätta att hitta goda samarbetsmöjligheter.

1 juli sjösatte SLU en ny organisation med två avdel-
ningar. Vem som kommer ta över den avdelning som 
Catharina Isberg skulle blivit chef för samt ta över jobbet 
som biträdande överbibliotekarie, är ännu oklart. ÅE
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Verktyg för 
läsförmågan?

Idor Svensson, docent i psy-
kologi vid Linnéuniversitetet, 
har fått 3 miljoner kronor av 
Wallenbergstiftelsen för att 
studera om ett systematiskt 
och intensivt användande av 
appar kan förbättra läs- och 
skrivförmågan för elever med 
dokumenterade läs- och skriv-
svårigheter.

– Vi vill se om dessa alter-
nativa verktyg kan under-
lätta och förbättra elevens 
skriftspråkliga förmåga och 
öka deras motivation för skol-
arbete, säger Idor Svensson 
som leder projektet som vän-
der sig till elever i grundskolan 
och gymnasium.

I praktiken handlar det om 
användning av appar som 
finns i sk smarta telefoner. 
Det innebär att personer 
med läs- och skrivsvårigheter 
ständigt, via telefonen, kan 
ha med sig hjälpmedel som 
stödjer förmågan att ta till sig 
och förmedla text och därmed 
ökar möjligheten att ta del av 
samhällsprocessen på samma 
villkor som alla andra. Med 
andra ord, de kan klara sig på 
egen hand och inte vara be-
roende av andra när det gäller 
uppgifter som kräver att man 
läser eller skriver.

– Alternativa verktyg kan 
påverka läs- och skrivför-
mågan positivt och eleverna 
blir inte bara bättre på att 
läsa och skriva, motivationen 
för skriftspråkliga uppgifter 
ökar också. Detta kan i sin tur 
leda till att elevernas själv-
bild förbättras när det gäller 
skolarbete överhuvudtaget. 
Emellertid finns få evidens-
baserade studier som ut-
forskat området och det är 
det som vi nu vill rätta till, 
avslutar han. ÅE

ny utmanare på 
e-boksmarknaden

Den nya digitala plattformen Atingo tar nu 
upp kampen om modellen för utlåning av e-
böcker. Det är Publit och systemleverantö-
ren Axiell som ligger bakom det nystartade 
bolaget Atingo. Affärsidén är att förlag och 
bibliotek kommunicerar direkt med varandra 
om lånevillkor och priser om e-böcker. I dags-
läget får biblioteken betala 20 kronor för varje 
enskilt utlån av e-böcker, oavsett om de är 
gamla eller nya. Men i och med Atingo kom-
mer förlagen att sätta det pris de vill samti-
digt som biblioteken får möjlighet att låna ut 
även nya titlar. I dag är de nya ofta belagda 
med en karenstid från förlagen. 

Biblioteken kommer även att kunna göra 
sitt eget urval av e-böcker. Tanken är nu att 
förlagen tillgängliggör en titel, sedan är det 
upp till biblioteken om de vill köpa in den för 
det pris som förlagen satt. Axiell levererar 
idag digital infrastruktur till 1 000 svenska 
folkbibliotek och 3 000 skolbibliotek. 300 
förlag arbetar med Publit. 

Så det finns redan kunder som kanske är 
villiga att betala priset.

ÅE

KB:s SEMINARIER på 
Bok & biblioteksmässan

Möt oss också i vår monter E01:22!

•	 •	Svensk	litteraturs	vägar	ut	i	världen	
•	 •	Metadata	för	dummies	
•	 •	Libris	XL	–	framtidens	katalog
•	 •	Dewey	–	kan	bibliotek	i	138	länder	ha	fel?	
•	 •	 Skolbiblioteksfrågan	–	rörig	tillvaro		

	 som	berör
•	 •	Den	rumänska	fotografen	Carol	Popp		

	 de	Szathmari
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ny organisation också i lund
Sedan i början av april i år har Universitetsbiblioteket (UB) i Lund en ny organisation.

Liksom KB:s nya organisation är även universitetsbiblioteket i Lund organiserad i fem avdel-
ningar. Henrik Åslund, tidigare i UB:s biblioteksdirektion samt även tidigare ledamot i Svensk 
Biblioteksförenings styrelse, är numera chef för avdelningen IT och support.

Den nya organisationens fem avdelningar är:
• Forsknings- och studieservice med avdelningschef Christel Smith,
• Samlingar med avdelningschef Eva Nylander,
• Samverkan med avdelningschef Kristian Knutsson,
• IT och support med avdelningschef Henrik Åslund och
• Stab och administration med avdelningschef Kai Ericsson.

En nyhet är att allt material, såväl elektroniskt som tryckt, är samlat inom avdelningen sam-
lingar. Avdelningen forsknings- och studieservice utmärker sig genom att samla användarnära 
tjänster till studenter, forskare och allmänhet.

Avdelningen Samverkan har som fokus att samordna den nätverksorganisation av bibliotek 
inom Lunds universitet som finns. UB har ansvaret för samordningen av Lunds universitets bib-
liotek (LUB), som består av fakultetsbiblioteken och UB.

Universitetsbibliotekarie Jette Guldborg Petersen har lett omorganisationen i samarbete 
med Björn Wittenmark. HZ

Piratkopiering och e-böcker

En av världens största bokförläggare, 
Springer, hävdar att pirat kopiering inte 
påverkat försäljningen av e-böcker nämnvärt.  

  – Även om vi inte har upplevt några skad-
liga påföljder på grund av piratkopieringen 
och fildelningen av våra böcker ser vi fort-
farande allvarligt på det. Piratkopiering utgör 
sällan ett hot mot e-boksförsäljningen, skri-
ver Springer i ett brev till sina författare.

För att skydda upphovsrättsinnehavarna 
från piratkopiering och olaglig fildelning vill 
Springer framför allt använda sig av centrali-
serade platser som böckerna kan laddas ned 
från. 

– För att skydda våra författares intressen 
och rättigheter söker vi aktivt efter webbplat-
ser som erbjuder olaglig nedladdning av våra 
böcker och försöker sedan ta bort dessa län-
kar, skriver Springer i sitt meddelande.  

Intressant information som kan vara 
bra att ha i bakhuvudet om man läser 
Förläggare föreningens rapport Fritt eller gra-
tis. Förläggarna har tillsammans med Rättig-
hetsalliansen, f d Antipiratbyrån, som tidigare 
kritiserats hårt för sina arbetsmetoder, tittat 
närmare på den digitala bokens framtid. 

– Rättighetsalliansen är experter på att ut-
reda förekomsten av piratkopiering på nätet. 

De tre problemområden som existerar för 
e-boksmarknaden i Sverige är e-boksutlå-
ningen, som utgör 90 procent av e-boksmark-
naden i Sverige (mot en ersättning som är 
låg), den höga momsen på e-böcker och pi-
ratkopiering på internet. Därför nämns dessa 
tre i samband med varandra, menar Pia Janné 
Nyberg, jurist på Förläggareföreningen.

Rättighetsalliansen har studerat fem 
fildelningstjänster i Sverige: Sparvar, Fenopy, 
Kickass Torrents, Filmfix och The Pirate Bay 
och undersökt förekomsten av e-böcker där. 
Topplistetitlar finns där men så fort det finns 
en ljudbok så konkurrerar den ut e-boken. 
När BBL tittar närmare på några stora inter-
nationella fildelningstjänster visar det sig att 
ett fåtal titlar av exempelvis Henning Mankell 
och Stieg Larsson finns men inte en enda på 
svenska språket. Dessutom är böckerna inte 
flitigt nedladdade. 200 gånger i en värld be-
stående av flera miljarder människor kan väl 
knappast utgöra ett direkt hot mot markna-
den. Åtminstone inte i dag.

En del kritiker hävdar att förläggarna kan-
ske inte tillhör den mest förändringsbenägna 
branschen och att det finns en ovilja från 
förlagshåll att reformera affärsmodeller. Sam-
tidigt tickar klockan på när det gäller digita-

lisering. Per Wirtén skrev i somras artikeln In 
i dimman (Expressen 12.6.2013) där han und-
rar varför ingen värnar det gemensamma 
svenska kulturarvet. I artikeln pekar han ut 
två ”grupper” som viktiga orsaker till att inget 
eller så lite händer.

– Dels alla de jurister som sitter i alla 
organisationer, institutioner, företag och 
departement och ägnar sig åt maximal risk-
minimering. Den andra gruppen är regeringen 
med sin ovilja att skjuta till budgetmedel för 
digitalisering. Mycket kan ju faktiskt digitali-
seras utan några som helst avtal eller licenser 
eftersom det redan ligger på den kulturella 
allmänningen och saknar upphovsrätt, menar 
Per Wirtén.

– Jag tror ingenting om framtidens av-
talslicenser, eftersom jag inte vet tillräckligt 
mycket. Den stora frågan kommer att bli vem 
som ska betala – inga avtalslicenser blir gra-
tis, lika lite som biblioteksutlåningen är gratis 
(den betalas ju via kommunernas budget, dvs 
av skattebetalarna).

– Det enda sättet att få till förändring är att 
bilda opinion, att sätta press på regeringen, 
för jag menar att detta är statens uppgift, 
konstaterar Per Wirtén. 

ÅE

nya chefer i 
kulturhuset
Inför sammanslagningen mellan Kul-
turhuset och Stadsteatern i Stockholm 
får verksamheten sex nya chefer för 
konst, musik, litteratur och debatt. 

Litteraturchef blir bibliotekarien och 
producenten Ingemar Fasth som får 
ett utökat uppdrag (se intervju på sid 
60). Han ansvarar sedan tidigare för 
Internationell Författarscen.

Övriga konstnärliga ledare i huset blir 
Marianne Lindberg de Geer (konst/de-
signchef), Kenneth Kvarnström (dans), 
Johan Wirfält, (debatt) samt Nils Land-
gren och Sara Riedel som delar chefs-
kapet för musik.

Benny Fredriksson är VD för Kultur-
huset och Stadsteatern. ÅE
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Folkbibliotekssverige krymper

Utlånen minskar, de fysiska besöken likaså. 
Kostnaderna för drift, personal och medier 
ökar. Ökar gör också användningen av e-me-
dier – på forskningsbiblioteken är e-medier 
helt dominerande jämfört med de tryckta – 
och man kan nu på allvar tala om något av ett 
genombrott för det digitala biblioteket. Under 
2012 ökade också mängden aktiviteter på 
landets folkbibliotek – den enskilt vanligaste 
aktiviteten var av läsfrämjande karaktär. 

KB:s rapport Bibliotek 2012 som offentlig-
gjordes före sommaren redovisar uppgifter 
om föregående års verksamhet vid landets of-
fentligt finansierade bibliotek.

Folkbibliotekssverige fortsätter att krympa. 
På fyra år har antalet bemannade enheter – 
huvudbibliotek och filialer – minskat med 73 
enheter. 2012 fanns 1 187 bemannade biblio-
tek – fortsätter antalet enheter att minska 
i samma takt kommer det att finnas kring 
1 000 bibliotek i Sverige om sju år, dvs 2020. 
Då kanske vi också kommer att kunna tala 
om ett genombrott för det meröppna biblio-
teket: Årets statistik visar nämligen att anta-
let obemannade övriga utlåningsställen som 
folkbiblioteken har, fortsätter att öka. Ökade 
gjorde också antalet bokbussar, med två! Från 
80 st 2011 till 82 st 2012. Under samma period 
minskade dock antalet bokbusshållplatser 
med 71 stycken.

De fysiska besöken fortsätter att minska på 

biblioteken – det gäller alla biblioteks typer i 
rapporten. Sammanlagt har de fysiska besö-
ken på biblioteket minskat med 2 miljoner på 
ett år – på folkbiblioteken som står för den 
största delen av minskningen handlar det 
om 1,4 miljoner färre besök 2012 jämfört med 
2011. Sannolikt görs många besök på biblio-
teket virtuellt.

När det gäller utlånen på folkbiblioteken 
kan man konstatera att den under en tjugo-
årsperiod har minskat med 9 miljoner. Från 
2011 till 2012 har det totala antalet utlån 
minskat med 1,7 miljoner. Antalet utlån 2012 
uppgick till nästan 68 miljoner. Det är främst 
utlåningen av skönlitteratur för vuxna som 
minskar på folkbiblioteken (i den utlånings-
kategorin ingår vissa tidningar och tidskrifter). 

Några av förklaringarna som nämns i KB:s 
rapport är förändrade inköpsvanor, istället för 
att låna köper man skönlitteratur via t ex nät-
bokhandlar eftersom det är mer tillgängligt 
när det blir längre till biblioteket och filialer 
läggs ned.

Ett annat samband kopplat till minskad 
utlåning är att antalet integrerade folk- och 
skolbibliotek minskar något samtidigt som 
folkbiblioteksfilialerna läggs ner. 

Det kan också förklara att även utlånen av 
barn- och ungdomsböcker minskar (med en 
halv miljon 2012 jämfört med 2011). När bar-
nen får längre till biblioteket eller om det för-

svinner helt, lånas det följaktligen mindre.
E-bokslånen fortsätter att öka – totalt sett 

rapporterades 1 073 169 stycken utlån av e-
böcker 2012, en ökning med 65 % jämfört 
med 2011. Siffran hade blivit ännu högre om 
det inte vore för det faktum att vissa biblio-
tek tvingats begränsa e-boklånen av ekono-
miska skäl. Sedan 2009 har e-boklånen ökat 
med 289 %.

Att fler lånar e-böcker kompenserar inte på 
långa vägar minskningen av utlån av tryckta 
böcker som dock fortfarande utgör majorite-
ten av utlånen på folkbiblioteken.

En sak är dock klar: det sjuder av aktivitet 
på Sveriges folkbibliotek. Under 2012 förekom 
inte mindre än drygt 108 000 publika aktivi-
teter på folkbiblioteken – inom ramen för 
biblioteksverksamheten, det är en klar ökning 
jämfört med 2011 och antal aktiviteter har 
stadigt ökat också över tid. Så kallat bokprat 
är den överlägset största aktiviteten i antal 
räknat (21 378 st 2012 ), följt av allmän bib-
lioteksinformation/visningar för olika ålders-
grupper (13 677 st 2012)  samt berättar- och 
sagostunder för barn (12 564 st 2012). En ofta 
förekommande aktivitet är olika varianter av 
läsecirklar – totalt anordnades drygt 8 500 
sådana 2012, en tredjedel av dem riktade sig 
till barn och ungdomar.

HZ
Se även sid 74.

Sköndal blir meröppet

Biblioteket i Sköndal blir Stockholms stadsbiblioteks första så kallade meröppet-bibliotek. 20 
juni stängde man biblioteket för renovering i fem månader för att återigen öppna i november i 
höst med utökade öppettider. I dagsläget är biblioteket öppet tre dagar i veckan men i novem-
ber kommer vi till och med ha lördagsöppet, berättar bibliotekarien Lena Sundström.

– Eftersom vi är ett litet men omtyckt bibliotek så kan det nog innebära ett lyft för bib-
lioteksanvändarna. Men även för biblioteket vad gäller antal besökare, tror Lena Sundström 
som är en av två bibliotekarier som arbetar i biblioteket.

Med hjälp av lånekortets pinkod ges tillträde till biblioteket alla veckans dagar mellan 
klockan 8 – 21. Även när personal inte finns på plats ska man ändå kunna sitta i biblioteket 
och läsa, låna och lämna tillbaka böcker. 

I praktiken kommer biblioteket att vara öppet 91 timmar i veckan jämfört med dagens 21 
timmar. 

På några av de bibliotek där meröppet finns gäller en 18-årsgräns. Det är ännu inte be-
stämt om det blir så i Sköndal. ÅE SVAR - Svensk arkivinformation

Släktforskning  
på Nätet !!

Besök oss i monter DO1:12
under Bok & Biblioteksmässan
i Göteborg 26-29 september.

www.sok.riksarkivet.se
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käännös vann

Nu är klart vilket bidrag som vann arkitekt-
tävlingen om Centrumbiblioteket i Helsing-
fors. Det blir arkitektbyrån Alas skapelse 
Käännös (ungefär omvändning och översätt-
ning på svenska). Ala är också den byrå som 
bland annat har ritat det uppmärksammade 
kulturhuset Kilden i Norge.

Centrumbiblioteket vid Tölöviken väntas 
stå klart 2017 när Finland firar 100 år.

Enligt Hufvudstadsbladet byggs Käännös 
i trä, är ekologiskt och energieffektivt och 
ambitionen är att det ska vara lättillgängligt. 
Juryn var enhällig kring sitt val och enligt den 
är det vinnande bidraget ”anslående och av-
slappnat generöst”.

Något som uppenbarligen överraskade var 
att Finlands kultur- och idrottsminister,

Paavo Arhinmäki (VF), lovade vid tillkänna-
givandet av det vinnande bidraget att staten 
ämnar bidra stort till finansieringen av byg-
get. Någon summa preciserades inte men 
för alla inblandade är detta nu en signal om 
att Helsingfors stad inte kan dra sig ur sats-
ningen. 

Staden har budgeterat 35 miljoner euro 
och de totala kostnaderna väntas uppgå till 75 
miljoner euro.

Till arkitekttävlingen lämnades ursprung-
ligen 544 bidrag in, av dem valdes sex ut för 
den andra tävlingsomgången.

HZ

”formatet är inte det viktiga”

Seminariet Elevernas minskade läsförståelse 
– läget är akut lockade många intresserade 
i Almedalen i somras. I panelen satt Mar-
tin Widmark, initiativtagare till ”En läsande 
klass”, Anders Almgren, förste vice ord förande 
i Lärarnas Riksförbund, Eva-Lis Sirén, ord-
förande i Lärarförbundet, Ingela Fondin, 
förste vice ordförande i Sveriges Skolledar-
förbund, Hanna Enefalk, lektor i historia vid 
Uppsala universitet samt Maria Arnholm, 
jämställdhets- och biträdande utbildningsmi-
nister. Alla var överens om att läget är akut 
och att åtgärder krävs. Samtidigt som grund-
skoleelever går ut skolan utan att kunna läsa 
längre texter, har studenter på universitetet 
lässvårigheter och klarar inte av att självstän-
digt analysera större mängder sammanhäng-
ande text. Martin Widmark menade att lärare 
måste jobba mer aktivt med läsförståelse, 
framför allt genom att samtala, prata text och 
ställa frågor till eleverna. 

– Det finns ingen genväg till läsförståelse. 
Hårt arbete krävs. Plöja 4,2 km text krävs, 
sade Martin Widmark.  

Tyst läsning i klassrummet borde undvikas 
eftersom lässvaga elever inte läser då, vilket 
de övriga deltagarna höll med om. Det bör 
även ställas krav på lärarna. Alla lärare måste 
kunna läsa! påpekade en kvinna i publikhavet.  

– Läsförståelse är en viktig samhällsfråga. 
Inte enbart en skolfråga, menade Eva-Lis 
Sirén.

– Tillgång till skolbibliotek räcker inte. De 
måste vara bemannade för att göra skillnad, 
konstaterade hon.

Efter seminariet påpekade Martin Wid-
mark, som även är utbildad lärare, att han 
tycker att den minskade läsförståelsen är en 
ansvarsfråga framför allt för skolan.

– Rent demokratiskt är det skolan som har 
ansvaret att lära barn i läsovana hem att läsa. 
Ingen annan kan göra det jobbet. Inte ens 
läsplattorna.

Inger Rålenius, Dyslexiförbundet, menar att 
bokformat är ovidkommande.

– Huvudsaken är att man läser. Hade jag 
inte min läsplatta och mina ljudböcker skulle 
jag aldrig läsa böcker. 

Något Martin Widmark höll med om – for-
matet är inte det viktiga.

ÅE

Eller är dina läsare 
intresserade av akademiska 

tidskrifter? BrowZine ger 
tillgång till material från 

exempelvis BioMed Central, 
PLoS, Elsevier och Sage. 

 
– nya tjänsterna Browzine & Zinio, exklusivt via LM Informationstjänst!

Browzine- för forskare och studenter
Zinio- för den breda publiken

Browzine och Zinio levererar tusentals populära magasin 
och akademiska, ansedda publikationer till din iPad eller 
Android läsplatta. Tjänsterna är byggda för användarna!

Snabb och enkel access 
till Rolling Stone, 

The Economist, Science, 
Cosmopolitan, Marie Claire, 
eller National Geographic 

med hjälp av Zinio. 

Kontakta oss för mer information: menno.nijssen@LMinfo.se. 
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Sammanlagt fyra svenskar är nominerade till Nord-
iska rådets nyinstiftade pris för barn- och ungdoms-
böcker: Sara Lundberg med bilderboken Vita Streck och 
Öjvind (Alfabeta Bokförlag, 2011) och Jessica Schiefauer 
med romanen Pojkarna (Bonnier Carlsen 2011) – en be-
rättelse om kön och identitet som också vann August-
priset 2011 i kategorin barn och ungdom.

Sara Lundberg fick för övrigt Svensk Biblioteksföre-
nings Elsa Beskow-plakett 2012 som utdelas till en 
konstnär, som framställt föregående års bästa svenska 
bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska 
barnboken.

Eva Eriksson är nominerad av Danmark för sina il-
lustrationer av Kim Fupz Aakeson och Kalle Güettler är 
nominerad av Island för sitt medförfattarskap i Mons-
terbråk, där även Rakel Helmsdal från Färöarna är nomi-
nerad och Áslaug Jónsdóttir, som både är medförfattare 
och illustratör.

I höstas beslutade Nordiska rådet att instifta ett 
nordiskt barn- och ungdomslitteraturpris. Priset ska 
delas ut årligen med start 2013. Förslaget om ett nytt 
pris på barnlitteraturområdet fördes initialt fram av de 
nordiska kulturministrarna och vann alltså gehör hos 
Nordiska rådets parlamentariker. Sedan tidigare delar 
Nordiska rådet varje år ut ett litteraturpris (som är det 
äldsta av rådets priser, firar 50-årsjubileum i år), ett 
musikpris, ett filmpris och ett natur- och miljöpris.

Det nyinstiftade barn- och ungdomslitteraturpriset 
kommer att ges för ett litterärt verk, skrivet för barn 
och unga, på ett av de nordiska ländernas språk. Pris-
summan kommer att bli densamma som för Nordiska 
rådets andra priser: cirka 47 000 euro.

Priset ingår i ett samlat lyft för nordisk barn- och 
ungdomslitteratur som omfattar ökat översättarstöd, 
stöd till nätverk och till aktiviteter som direkt invol-
verar barn och unga. Med detta lyft vill de nordiska 
kulturministrarna slå ett slag för den nordiska språk-
gemenskapen.

Sammanlagt är 14 böcker nominerade till priset för 
barn- och ungdomsböcker, två vardera från Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige, en bok vardera från 
Färöarna, Grönland, Åland och det samiska språk  - 
om rådet.

Offentliggörandet och utdelningen av Nordiska 
rådets samtliga fem priser sker den 30 oktober i år på 
Operan i Oslo. Prisgalan kommer att sändas på tv i alla 
de nordiska länderna.

Därmed når priserna ut mycket bredare än tidigare. 
Under en ”Oscarsliknande” prisgala offentliggös vin-
narna av Nordiska rådets priser inom litteratur, musik, 
film, miljö och, som sagt, nu också inom barn- och ung-
domslitteratur. Det är Norges public service-kanal NRK 
som tillsammans med Nordiska rådet har ansvaret för 
årets prisceremoni.

Utdelningen av Nordiska rådets priser sker varje år 
i samband med rådets årliga toppmöte – sessionen – 
och i år, vilket är helt nytt, avslöjas namnen på prista-
garna under själva prisceremonin. Alla nominerade till 
Nordiska rådets priser bjuds in att närvara och arrangö-
rerna räknar med att fylla Operan med upp emot 1 000 
människor.

Vinnarna av Nordiska rådets priser får vid sidan av 
prissumman också för första gången ta emot en helt ny 
prisstatyett som är densamma för alla priser.  HZ

nomineringar till nytt nordiskt pris

nominerade till årets Bibliotek 2013
De nominerade till Årets bibliotek 2013 är 
GIH-biblioteket, Mediateket på Pauli gymna-
sium i Malmö samt Miini – Göteborgs stads-
bibliotek. 

Bakom utmärkelsen Årets Bibliotek står 
DIK, akademikerfacket för kultur och kommu-
nikation. Vinnaren kommer att presenteras 
vid Bok- och biblioteksmässan den 26 sep-
tember. Priset är ett stipendium om 25 000 
kronor.

Om nomineringen av GIH-biblioteket – 
världens äldsta idrottsbibliotek  – säger man 
bl a så här: 

Ett funktionellt, modernt och inbjudande offent-
ligt specialbibliotek med tydlig och synlig placering 
i centralbyggnaden. Informationen om biblioteket 

och dess verksamhet är föredömligt aktuell och 
tillgänglig…

Tidigt i våras skrev BBL (nr 3 2013) om GIH-
biblioteket i samband med dess 200-årsjubi-
leum.

I juryns nominering av Mediateket på Pauli 
gymnasium i Malmö lyfter man bland annat 
fram att Mediateket är skolans informations-
centrum och att bibliotekarierna på ett före-
dömligt sätt delar med sig av sin kunskap och 
kompetens genom transparens i sina arbets-
processer och information på nätet. Media-
teket är ett gott exempel på ett skolbibliotek 
med en användarvänlighet som alla elever 
borde ha tillgång till.

I nomineringen av Miini – en temporär bib-

lioteksverksamhet i Göteborg i väntan på att 
ombyggnaden av stadsbiblioteket ska bli klar 
– lyfter man fram det kreativa sätt som bib-
lioteket valt för att hitta tillfälliga lösningar 
till olika målgrupper:

Miini för barn med vuxna samt Global är place-
rade i två olika museer med olika samlingar. De är 
båda kreativa, tillgängliga och befinner sig i öppna, 
lite oväntade miljöer. Miini är beläget i Röhsska 
museet och erbjuder olika skapande aktiviteter och 
läsglädje för barn, 0–5 år, i en stimulerande och 
anpassad miljö där bibliotek och museum berikar 
varandra. Det ger erfarenheter som kan vara till 
nytta i framtiden.

HZ
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nominerade till Amy-priset
Tre enskilda personer knutna till bibliotek samt tre bib-
liotek är årets kandidater till Amy-priset. Kandidaterna 
kommer från Piteå i norr till Lund i söder och nomineras 
för att de enskilt eller som kollektiv gjort betydande insat-
ser i tillgänglighetens tjänst. 

De nominerade är:
Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek 
Susanne Lindell, Lunds stadsbibliotek 
Desirée Öberg, Piteå stadsbibliotek 
Stockholms stadsbibliotek 
Cirkulationsbiblioteket på Medioteket, Stockholm 
Sundsvalls stadsbibliotek/ Talboksavdelningen

I vanlig ordning utses vinnaren på 
Bok- och biblioteksmässan i Göte-
borg (den 26 september).

Det är Myndigheten för till-
gängliga medier (MTM) som 
står bakom Amy-priset som instiftades 2010. MTM vill 
med priset uppmuntra och belöna dem som arbetar med 
tillgängliga medier för personer med läsnedsättning. Juryn 
består av representanter för MTM:s personal med general-
direktör Roland Esaiasson som ordförande. 

Priset har fått sitt namn efter Amy Segerstedt, en stor 
visionär i sin samtid vad gällde utvecklingen av tillgänglig 
litteratur. Hon grundade Föreningen för blindskrift 1892 
som skapade det bibliotek som är grunden till dagens 
MTM. 

2012 års vinnare av MTM:s tillgänglighetspris Amy-
priset blev bibliotekarie och projektledare Heidi Carlsson 
Asplund. 

Hon fick priset för sitt engagerade arbete med att 
främja tillgänglig litteratur. Hon är sedan ett halvår verk-
sam vid Lerums bibliotek, och har under de senaste åren 
varit drivande och involverad i många projekt som gagnar 
besökare på bibliotek, till exempel Daisy-direkt.

HZ

Bibliotek som fristad
Papperslösa ska få lånekort och tillgång till biblioteken som alla 
andra invånare. Det beslutade kulturnämnden i Malmö i mitten av 
juni.  Men beslutet har överklagats.

– Tanken om bibliotek som en fristad är bra. Bibliotek är till för alla, 
konstaterar stadsbibliotekarien Torbjörn Nilsson, Malmö stadsbiblio-
tek, och berättar att Göteborgs stadsbibliotek redan har ett liknande 
system där papperslösa får ett lånekort trots att de saknar person-
nummer eller ID-kort.

Tanken är att papperslösa ska kunna få ett lånekort som gäller i ett 
halvår. Bibliotekets adress används som låntagarens adress, tillsam-
mans med låntagarens e-postadress. Under hösten ska rutiner och 
lånekort utformas.

– Detta lånekort är en viktig symbol för många som saknar papper 
på sitt existensberättigande. Dessutom har många papperslösa ett 
stort informationsbehov som biblioteken kan stilla. Kulturen kan aldrig 
ha till uppgift att göra skillnad på folk utifrån deras legala status. Till-
gången till kultur och information är en grundläggande rättighet och 
den vill vi slå vakt om i Malmö, säger Hanna Thomé (V), kulturkom-
munalråd.

På stadsbibliotekets Facebook-sida frågar pseudonymen Oden 
Vikingson; Hej. Jag har inget ID-kort, får jag låna böcker som illegala utlän-
ningar får. Beslutet har väckt reaktioner och bibliotekspersonal har 
både via mejl och e-post blivit utsatta för upprörda och arga männis-
kor som blivit provocerade av beslutet. Många ”reaktioner” har dess-
värre varit öppet rasistiska, berättar Caroline Beijer, enhetschef entré i 
Malmö. Biblioteket har därför utarbetat en policy för hur man ska han-
tera dessa reaktioner och frågor. 

Men det finns hopp! I mitten av juli startade papperslösa människor 
en marsch som i mitten av augusti nådde fram till huvudstaden. Asyl-
stafetten från Malmö till Stockholm med budskap om en humanare 
asylpolitik gjorde ett starkt intryck i varje stad som den marscherade 
in i. Även de som fanns på plats i Fittja bibliotek för att lyssna till unga 
papperslösa människors historier blev så pass berörda att tårar föll. 
Peter Björkman, bibliotekarie, Fittja bibliotek, tycker att det är biblio-
tekens självklara uppgift att ge plats åt berättelser som sällan hörs i 
offentligheten. Något som leder till ökad förståelse för varandras livs-
situationer och erfarenheter. 

ÅE

Bli en hjälte!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr 
till BRIS verksamhet.

90 15 04 -1bris.se
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månAdenS elin

Elin om Elin
Jag är 35 år och jag har alltid ritat. Vid köks-
bordet, med min farfar, i sängen, på golvet 
och en gång på en hel vitrappad öppen spis 
på dagis.

Den första illustratör som jag upptäckte 
helt på egen hand var Gunna Gräsh som teck-
nade i Kampratposten när jag var liten. Något 
i hennes vilda färgglada stil väckte mitt in-
tresse och jag gillade att hennes stil inte var 
så puttinuttig. När jag i tonåren upptäckte 
Galago förstod jag fullt ut att man inte MÅSTE 
teckna Marvel-perfekt och att det var okej att 
använda seriemediet för att ta upp mer rea-
listiska ämnen. 

Jag var ganska osäker på mina egna åsik-
ter som ung, vågade inte lita på magkänslan 
gällande rätt och fel och var verkligen inte 
den som stod upp för saker och ting. Jag blev 
sällan arg men desto oftare ledsen. Ju äldre 
jag blivit desto mer medvetenhet har jag 
dock lyckats samla på mig. Att rita serier har 
för mig blivit ett verktyg för överlevnad. Det 
finns otroligt mycket som jag blir förbannad 

på. Att bearbeta dem i bild och text är oer-
hört skönt och ger mig en möjlighet att lik-
som lägga ilskan vid sidan i stället för att den 
ska äta upp mig inifrån. 

Jag tecknar tyvärr inte på heltid. Jag har 
fortfarande tillräckligt mycket av barnets osä-
kerhet inom mig för att våga kasta mig ut i 
frilansandets hårda värld. Jag ser det i och för 
sig som att mitt behov av trygghet gett mig 
en himla massa andra stimulerande erfaren-
heter så det är inget jag grämer mig över. 

Jag är i botten utbildad gymnasielärare 
i svenska och religion och har även jobbat 
många år som verksamhetsansvarig på ett 
gymnasiebibliotek. Just nu jobbar jag med frå-
gor kring utbildning och lärande på KB vilket 
är oerhört intressant och betydelsefullt. Det 
är nog det som känns viktigast för mig i mitt 
yrkesliv. Att det jag gör ska betyda något. Och 
gärna ha med böcker att göra...

På min fritid recenserar jag böcker och ritar 
serier för litteraturmagazinet, dessutom gör 
jag gästserier för Genusfolket och nu som 
grädde på moset för Biblioteksbladet!

elin lucassi: Ny tecknare i BBL från och med detta nummer
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Aktuellt
från Svensk Biblioteksförening material mailas till se@biblioteksforeningen.org

Skolbibliotek högt på dagordningen under Almedalen

 Den sjunkande läsningen och 
läsförståelsen diskuterades 
flitigt under Almedals
veckan. Svensk Biblio

teksförening inledde veckan med att 
publicera en annons om behovet av 
bemannade skolbibliotek i tidningen 
Fokus särskilda Almedalsnummer. 
Inför politikerveckan tog föreningen 
också fram två nya broschyrer; Stärk 
skolbiblioteken! och Stärk Sveriges 
bibliotek!

Generalsekreterare Niclas Lindberg 
deltog i panelen på två seminarier 
arrangerade av Dyslexiförbundet res
pektive ABF. Under seminariet lyfte 
Niclas Lindberg bland annat behovet 
av en nationell biblioteksstrategi men 
också av en kritisk diskussion om 
arbetssätt och metoder. Om biblioteken 
ska lyckas i sitt läsfrämjande arbete är 
det viktigt att nå rätt målgrupper på 
rätt platser med rätt metoder. Niclas 
Lindberg efterlyste också ökad forsk
ning kring vilka metoder och arbetssätt 
som ger bäst läsfrämjande resultat. 
Under seminariet ifrågasatte Niclas 
Lindberg också dagens biblioteksstati
stik som bland annat fäster stor vikt vid 
besök och utlån. Det riskerar att foku
sera på höga användartal istället för till 
exempel framgångsrikt läsfrämjande 
arbete. Seminariet finns att se på ABF 
Play. 

Niclas Lindberg diskuterade också 
med bland andra kulturutskottets 
ordförande Gunilla C Carlsson (S), 
som under veckan tydligt visade 
sitt ställningstagande för behovet av 
skolbibliotek. Kristdemokraternas 
utspel på Almedalsveckans första dag 
om en litteraturkanon diskuterades 
vidare i flera sammanhang, bland annat 
mellan utbildningsutskottets ord

förande Tomas Tobé (M) och vice ord
förande Ibrahim Baylan (S) i Svt Debatt 
(finns att se på SVT Play, ca 37.30 in i 
programmet) direktsänt från Visby. 
Inget av de två största partierna i riks
dagen visade intresse för Göran Hägg
lunds utspel och Baylan ville istället se 
bemannade skolbibliotek som ett verk
tyg för att öka läsningen. Kulturminis
ter Lena Adelsohn Liljeroth kommente
rade frågan under veckan med att säga 
att hon hellre ser att bibliotek sysslar 
med den typen av litteratururval.

Ordförande Inga Lundén hälsade när
mare 100 personer, däribland tre riks
dagsledamöter, välkomna till samtalet 
mellan författaren Kristian Lundberg 
och journalisten Gabriella Ahlström på 
Almedalsbiblioteket på torsdag kväll. 
Lundberg har utifrån sin egen erfaren
het tydligt tagit ställning för behovet av 
offentligt finansierade bibliotek, bland 
annat i Helsingborgs dagblad och på 

sin föreläsning på Biblioteksdagarna i 
Örebro. I Almedalen skickade han också 
med budskapet att biblioteken själva än 
tydligare måste ta strid för sitt uppdrag.

– Att ha ett skolbibliotek utan 
bemanning är enbart besynnerligt. Vi 
har alla rätt till litteraturen och det 
är bibliotekarierna som kan vägleda, 
sade Kristian Lundberg i samtalet med 
Gabriella Ahlström. 

Inga Lundén gjorde föreningens röst 
hörd på flera seminarier. Moderaterna 
hade bjudit in Lärarförbundets ord
förande EvaLis Sirén till en diskus
sion om barns läsning, Har paddan 
tagit över? Hur ska fler unga börja läsa?, 
med bland andra utbildningsutskottets 
Tomas Tobé (M), kulturutskottets Ceci
lia Magnusson (M) och kultur ministern. 
EvaLis Sirén var liksom Inga Lundén 
mycket tydlig med att skolbibliotek 
och skolbibliotekarier är viktiga för att 
motverka den sjunkande läsningen. 
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Sirén upprepade kravet på bemannade 
skolbibliotek i flera diskussioner, däri
bland på seminariet Elevernas minskade 
läsförståelse – läget är akut:

– Tillgång till skolbibliotek räcker 
inte. Dom måste vara bemannade för 
att göra skillnad.

Kulturminister Lena Adelsohn Lil
jeroth var en aktiv Almedalsbesökare 
som deltog i många diskussioner och 
lyfte bibliotekens roll för att öka läs
ningen. Kulturrådets seminarium finns 
att lyssna på som ljudfiler på deras 
webbplats. Aftonbladets ledarskribent 
Katrine Kielos utfrågning av ministern, 
Kulturens kraft, lockade många besö
kare och omtalat blev även Män som 
hatar kultur med bland andra Johan 
Unenge.

På Förläggareföreningens semina
rium diskuterades upphovsrätt och 
yttrandefrihet utifrån deras nya rapport 
Fritt eller gratis. I panelen fanns endast 
en politiker, europaparlamentskandi
daten Jenny Sonesson (FP) som var
nade för den oroande utvecklingen av 
inskränkt yttrandefrihet i bland annat 
Ungern och markerade bibliotekens 
viktiga demokratiska uppdrag. Den nya 
rapporten kommenterade hon genom 
att säga att den har en ”njugg inställ
ning till biblioteken”. Istället bör man 
se det arbete som biblioteken lägger ner 
för att introducera både litteratur och 
ny teknik, som t.ex. eböcker. Biblio
teken är värdefulla skyltfönster och det 
är viktigt för yttrandefriheten, menade 
hon.

Veckan sammanfattades av kultur
ministern som uttryckte sin glädje över 
att det aldrig tidigare har diskuterats 
så många kultur och utbildningsfrågor 
under en politikervecka i Almedalen. 
Svenska Dagbladets kulturchef Daniel 
Sandström bekräftade också det stora 
genomslaget för kulturdebatt men 
manade också till mer konkret politisk 
handling i sin krönika som publicerades 
veckans avslutande dag:

– Statistiken talar också ett annat 
språk än politikerna. Idag, för att ta 
ett exempel, saknar hälften av landets 
elever tillgång till bemannade skolbib
liotek, och framtiden för kvalificerade 
bibliotekarietjänster har samma mörka 
prognos som läsningen bland unga 
män. Vi har ett illavarslande glapp mel
lan de nationella målen och den kom
munala praktiken.

SE

DAgS Att SökA 
forSkningSinitiErAnDE StöD

 Svensk Biblioteksförening delar ut ett forskningsinitierande stöd för att fler 
forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansök
ningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i 
Sverige. Sista ansökningsdag för föreningens forskningsinitierande stöd är 

den 30 september 2013. 
Med detta stöd har Svensk Biblioteksförening sedan 2010 bidragit till att 

forskningsprojekt kunnat attrahera medel från andra forskningsfinansiärer. En 
undersökning som föreningen lät genomföra 2009 visade att yrkesverksamma i 
biblioteksbranschen eftersöker forskning om bland annat strategisk utveckling, 
bibliotekets förändrade roll i samhället och nya digitala mediers roll i vetenskap 
och forskning. Särskild vikt läggs vid ansökningar som rör dessa områden. Men 
ansökningar med biblioteksanknytning även inom andra frågeområden är väl
komna. De som söker kan vara studenter som önskar påbörja forskarutbildning, 
nydisputerade eller seniora forskare. Sökanden behöver inte vara medlem i Svensk 
Biblioteksförening. 

Kontaktperson för stödet är forsknings och utvecklingssekreterare Jakob 
Kihlberg, tel. 076526 12 36. Maila din ansökan till jk@biblioteksforeningen.org. 

DAgS Att SökA 
utvEcklingSStöD

 Svensk Biblioteksförening delar ut ett utvecklingsstöd för att stödja utveck
lingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella 
medlemmar i föreningen är berättigade att söka medlen. Sista ansöknings
dag för föreningens utvecklingsstöd är den 30 september 2013.

Svensk Biblioteksförenings styrelse har beslutat att i år särskilt prioritera insat
ser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya 
användare. Detta mot bakgrund av att klyftorna i biblioteksanvändning och läs
vanor ökar i samhället. Män läser och använder biblioteken mindre än kvinnor. 
Personer med lägre utbildning läser och använder biblioteken mindre än personer 
med högre utbildning. De vikande kurvorna går dock att påverka om biblioteken 
ges förutsättningar att utveckla sin verksamhet så att den möter befolkningens 
behov och önskemål.

Kontaktperson för stödet är forsknings och utvecklingssekreterare Jakob 
Kihlberg, tel. 076526 12 36. Maila din ansökan till jk@biblioteksforeningen.org.

DAgS Att SökA 
rESEStipEnDiEr

 Den 30 september är sista ansökningsdatum för föreningens rese
stipendier. Ansökan kan göras av såväl enskilda som institutionella 
medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Avsikten med resestipendierna 
är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper. Mer information 

finns på vår hemsida www.biblioteksforeningen.org. Du kan också kontakta 
Wiviann Wilhelmson, ww@biblioteksforeningen.org. 

▸▸
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trendrapport från iflA

Under IFLAkonferensen i Singapore överlämnade 
ordförande Ingrid Parent en trendrapport till medlemmarna. 
Fokus i rapporten Riding the Waves or Caught in the Tide? 
Navigating the Evolving Information Environment ligger 
på fem områden – tillgång till information, webbaserad 
utbildning, integritet och dataskydd, ITanslutna samhällen 
samt ny teknik. Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga 
Lundén har varit med i arbetet att ta fram rapporten.

Till exempel ställs frågan hur användarnas integritet ska 
skyddas på biblioteket när de digitala avtrycken blir allt 
fler samtidigt som det finns både ekonomiska och politiska 
intressen som vill ta del av informationen. Rapporten proble
matiserar och sätter några av de fem trenderna mot varandra 
eftersom de kan komma i konflikt. Det finns också en tydlig 
demokratiaspekt då man vill stärka grupper utan makt. 

Som medlem i Svensk Biblioteksförening kan du logga in 
på IFLA:s webbplats med koden SE0001 för att läsa hela rap
porten och ge synpunkter.

SE

Årlig statistik om 
folkbibliotek
Den 27 augusti publicerades 
för åttonde året i rad Svensk 
Biblioteksförenings årliga 
rapporter med statistik över 
situationen på landets folk
bibliotek. Rapporterna – en 
för varje kommun, län och 
region – finns på förening
ens webbplats för nedladd
ning eller läsning på skärm. 

Det statistiska materialet i 
rapporterna anger uppgifter 
för år 2012 och de fyra före
gående åren för att, liksom 
tidigare, möjliggöra jämfö
relser över tid. Statistiken är 
hämtad från Kungliga biblio
teket, Statens kulturråd och 
Statistiska centralbyrån.

Förhoppningen är att 
rapporterna ska stimulera 
till diskussioner om bib
liotekens verksamhet och 
effekter; att goda exempel 
lyfts fram och förstärks; att 
förbättringsområden identi
fieras och åtgärder vidtas så 
att fler får tillgång till biblio
tekets alla resurser.

ME

Till minne av 
Miklós Gulyás
Bibliotekarien Miklós Gulyás 
har avlidit 75 år gammal.

– Han såg till att biblio
teken satsade på litteratur 
på andra språk och att den 
föråldrade inköpspolitiken 
ändrades. Höjdpunkten var 
när invandrarlånecentralen 
inrättades i Stockholm 1991, 
skriver Lena Lundgren och 
Kjerstin Thulin i en minnes
runa i DN.

Miklós Gulyás föddes i 
en judisk familj i Ungern 
och i samband med 
Sovjet invasionen 1956 
flydde han till Sverige. 
Efter Biblioteksskolan 
arbetade han bland annat 
som bibliotekschef, 
bibliotekskonsulent och var 
aktiv inom IFLA. Miklós 
Gulyás har även skrivit flera 
böcker om sitt liv. Böcker 
som kan lånas på Internatio
nella biblioteket.

Lena Lundgren har skrivit 
boken Miklós Gulyás – bib-
liotekarie mitt i världen som 
kan lånas på Stadsbiblioteket 
i Stockholm. Han avled 20 
april 2013.

Erfarenheter och kunskap 
från iflA i Singapore

Rapporter från de 
medlemmar som har 
fått stipendium av 
Svensk Biblioteks
förening kommer att 
finnas tillgängliga på 
vår webbplats. Först 
ut var biblioteks
chefen i Helsingborg 
Catharina Isberg som 
bland annat tar upp bibliotekens roll för demokrati och ytt
randefrihet:

”Eftersom konferensen hölls i Singapore kom många dis
kussioner att handla om förhållandena där. Hur säkerställer 
man att alla får tillgång till den information som publiceras 
och ges ut och vilken syn har man på vad biblioteken ska till
handahålla? Jag hamnade bland annat i en intressant diskus
sion om övervakning av bibliotekslokaler och insåg att våra 
åsikter kraftigt skiljde sig åt”. 

FOTO: STeFan eng
STröm

nominera Årets bokbuss
 
Svensk Biblioteksförening delar varje år ut priset ”Årets 
bokbuss”. priset instiftades 1998 i samband med att 
bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år och delas ut 
i vinnande bokbuss hemkommun.
 
Nu är det dags att nominera kandidater till årets pris. 
Utmärkelsen har fått stor uppmärksamhet i de vinnande 
kommunerna och fokuserar på vikten av en mobil biblio
teksverksamhet med stor spridning och bredd.
 
I nomineringen ska finnas:
• verksamhetsbeskrivning
• beskrivning av inredningen
•  fakta om bussen (årsmodell, chassi, byggare, längd, 

bredd)
• motivering varför just den bussen ska bli Årets bokbuss
 
 Sista dag för nominering är den 30 september 2013.
 
Nominering skickas till juryns ordförande:
anders.gistorp@falkenberg.se
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remissvar om 
upphovsrätt

En SOUutredning har föreslagit ändringar i bl.a. 
upphovsrättslagen, medlingslagen och aktie
bolags lagen, se betänkandet Tillstånd och med
ling. Svensk Biblioteksförening har varit repre
senterad i utredningen genom sin jurist Caroline 
Fellbom Franke, som varit förordnad som expert. 
Föreningen har avgett sitt remissvar på de delar 
av utredningen som avser upphovsrätt. Svensk 
Biblioteksförening är positiv till att tillstånds
kraven avskaffas och att talbokstillståndet ersätts 
av en anmälningsskyldighet till PRV, men vän
der sig emot utredningens förslag att begränsa 
inskränkningen för andra arkiv och bibliotek 
än de allmänna till att endast avse kopiering för 
bevarandeändamål. Däremot är föreningen positiv 
till förslaget att avtalslicensbestämmelsen i 42 d § 
upphovsrättslagen utvidgas så att den kan till
lämpas av alla bibliotek. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2014. Den som redan har 
fått tillstånd ska enligt förslaget få fortsätta att 
använda skyddade verk i enlighet med tillståndet 
och de regler som gällde tidigare. cff

remissvar om 
tillgänglighet

Svensk Biblioteksförening har lämnat remissvar 
avseende EUkommissionens förslag till direktiv 
om tillgängligheten till offentliga myndigheters 
webbplatser. Föreningen är positiv till att EU
kommissionen presenterar ett direktivförslag 
inom detta område.  Det följer Svensk Biblioteks
förenings utgångspunkt att säkerställa allas rätt 
till fri tillgång till information, kunskap och kultur 
via de allmänna biblioteken. Den litteratur samt de 
medier och tjänster som biblioteken erbjuder ska 
vara anpassade till och tillgängliga för var och en 
av användarnas behov och olika förutsättningar.

Föreningen pekade särskilt på att förslaget är 
otydligt om det är webbplatser eller webbtjänster 
som avses; att de standarder förslaget refererar 
till inte är färdiga samt att omfattningen av den 
rapportering och övervakning som föreskrivs i 
förslaget är otydlig. Det är viktigt att inte alltför 
mycket resurser tas i anspråk för kontroll i stället 
för att främja tillgänglig och användbar informa
tions och kommunikationsteknik till förmån för 
målgruppen. Föreningen poängterade också att 
det är angeläget att lagstiftning är tydlig och lätt
förståelig för att medborgarna ska kunna följa och 
respektera den. Om den blir för krånglig befarar 
föreningen att den kan få motsatt effekt.

cff

välkommen till 
prisceremoni 17 oktober!

 Svensk Biblioteksföre
ning delar årligen 
ut flera priser. 
Marknadsförings

aktiviteter har genom åren 
gjorts på olika sätt för att 
uppmärksamma pristagarna. 
Bland annat har aktiviteter 
för barnboksplaketterna har 
särskilt beskrivits i boken 
Pris vare barnboken! – En his
torik över Sveriges allmänna 
biblioteksförenings barnboks
priser. 

Priserna har de senaste 
åren delats ut under Bok 
& Biblioteksmässan och 
tidigare bland annat på vårt 
årsmöte. Föreningen vill nu 
kraftsamla till en priscere
moni vid ett eget tillfälle som 
kan ge större uppmärksamhet för plaketterna, Aniarapriset, Colljin, 
Bengt Hjelmqvist och Greta Renborg.

Ett av målen för föreningens verksamhet är att kunskapen ska vara 
hög om bibliotekens djupa och breda funktion i samhället. Föreningen 
ska föra fram viktiga värden som gör biblioteken angelägna, visa på 
att biblioteken är moderna institutioner som hänger med i och leder 
samhällsutvecklingen och peka på att den resurs biblioteken utgör är 
underutnyttjad. 

Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete och är unika då 
pristagarna utses av experterna på läsningens praktik. Prisutdelning
arna är därför ett sätt att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verk
samhet och uppgift i samhället.

Som medlem i Svensk Biblioteksförening är du särskilt välkommen 
att vara med när vi delar ut årets priser! SE

Plats:   Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73
Tid:  17.00  18.00 
Osa:   senast 7 oktober till info@biblioteksforeningen.org

Dokumentation från 
Biblioteksdagarna
Flera föreläsningar och seminarium från 
Biblioteksdagarna i Örebro finns på vår Vimeo
sida. Se Erik Fichtelius, Lena Adelsohn Liljeroth, 
Maureen Sullivan, Kristian Lundberg eller Anna 
Ekström tala om bibliotekens betydelse för sam
hället. I det digitala programmet finns också 
presentationer inlagda från Biblioteksdagarnas 
seminarium.

SE
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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.

Föreningen på 
Bok & Bibliotek 

Välkommen till föreningens 
aktiviteter på årets Bok 
& Bibliotek i Göteborg! Vi 
hoppas att vår monter i år 
kommer skapa möjlighet för 
medlemmar och besökare att 
mötas och diskutera viktiga 
biblioteksfrågor. I år hittar 
ni oss i den livligare Challen. 
Belägna nära bland andra 
riksdagens monter kommer 
vi att fortsätta arbetet för 
att öka förståelsen för bib
liotekens breda och viktiga 
funktioner i samhället. Målet 
är att allt fler ska uppleva 
biblioteken som relevanta 
och angelägna så att de tas 
i anspråk i utvecklandet av 
kunskapssamhället, männis
kors informationskompetens 
och fria tillgång till informa
tion och kunskap.

Alla är välkomna att sitta 
ner vid vårt arbetsbord, ta 
en kopp kaffe, träffa kansliet 
och styrelsen eller ladda 
sina egna eller datorns bat
terier. Varje hel timma star
tar en aktivitet i montern. 
Programmets 14 aktiviteter 
under torsdag och fredag 
publiceras i början av sep
tember. 

Läs mer på sidan 30.
Även i år erbjuder 

Bok & Biblioteksmässan 
föreningens medlemmar ett 
rabatterat pris på helkortet. 
Köp direkt på www.bokmas
san.se

SE

välkommen till 
kansliet!
Jakob Kihlberg har anställts som forsknings och 
utvecklingssekreterare (FoUsekreterare) hos 
Svensk Biblioteksförening. Jakob Kihlberg har 
varit doktorand vid institutionen för idé och lär
domshistoria vid Uppsala universitet mellan 2004 
och 2007. Han har en pol. kand i statskunskap och 
en fil. mag i idéhistoria vid samma universitet.

Sedan 2007 har han varit verksam på Kultur
departementet och varit sekreterare och expert i 
ett flertal statliga utredningar, bland andra Språk
lagsutredningen, Utredningen om elektronisk 
pliktleverans och i arbetsgruppen för implemen
tering av PSIdirektivet. Han har medverkat i 
arbetet med regeringens Eförvaltningsarbete och 
varit ansvarig för frågor om samarbete inom digi
talisering och den så kallade Europeanaportalen. 
Han har varit engagerad i departementets arbete 
med propositionen med förslag till ny biblioteks
lag och var 20112012 sekreterare för Litteraturut
redningen, under ledning av den tidigare riksbib
liotekarien Tomas Lidman.

FoUsekreteraren ska vara den drivande kraften 
i Svensk Biblioteksförenings arbete för att biblio
teken ska ha goda förutsättningar att bidra till en 
effektiv informationsförsörjning och utveckling 
av människors informationskompetens. En annan 
viktig del av arbetet är att bidra till medlemmar
nas omvärldsbevakning och att medlemmarna 
bedriver ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete.  

FoUsekreteraren ansvarar för föreningens 
forskardag, uppsatsdatabasen samt handläggning 
av utvecklingsstöd och det forskningsinitierande 
stödet. FoUsekreteraren är kansliets kontakt
ansvarige för de statligt finansierade medlemsbib
lioteken, t ex forskningsbibliotek och myndighets
bibliotek, samt myndigheter och organisationer 
såsom Vetenskapsrådet, Universitetskanslers
ämbetet och Sveriges universitets och högskole
förbund.

Jakob Kihlberg.
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nya 
utvecklingsråd

Styrelsen för Svensk Biblioteksföre
ning har beslutat om nya medlemmar 
i utvecklingsrådet för nationell biblio
teksstrategi samt utvecklingsrådet för 
verksamhetsfrågor. I år var intresset 
stort för att delta i rådens arbete vilket 
resulterat i en bred kompetenssprid
ning med kunskap från olika biblioteks
typer med både lokala och regionala 
erfarenheter.  Sammansättningen i 
råden gäller 2013/14. 

rådet för nationell biblioteksstrategi:
Anders Söderbäck (ordf), Svensk Biblio
teksförening, Stockholms universitets
bibliotek 
Maria Jacobsson, Svensk Biblioteks
förening, Kultur Skåne 
Cecilia Gärdén, Svensk Biblioteksföre
ning, Bibliotekshögskolan Borås
Karin Bergendorff, Fokbiblioteken i 
Lund 
Helene Swenne, Sundsvalls stads
bibliotek 
Catharina Isberg, Helsingborgs stads
bibliotek 
Mats Törnquist, Region Gävleborg 
Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro 
län 
Anneli Friberg, Linköpings universitets
bibliotek

rådet för verksamhetsfrågor:
Cajsa Broström (ordf), Svensk Biblio
teksförening, Eskilstuna stadsbibliotek 
Peter Linde, Svensk Biblioteks
förening, Blekinge tekniska högskolas 
bibliotek 
Nicholas Haldosen, Svensk Biblioteks
förening, Nora bibliotek 
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek 
Annelie Janred, Chalmers bibliotek 
Anna Swärd Bergström, Umeå universi
tetsbibliotek 
Elisabeth Fridsäll Emilsson, 
Utbildningsförvaltningen 
Jönköpings kommun 
Malin Norrby, Länsbibliotek 
Uppsala 
Lena Lundberg Vesterlund, 
Luleå stadsbibliotek

SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING
www.biblioteksforeningen.org 

@SvBib

Hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. 
Samtidigt sjunker elevernas läsförmåga och läsförståelse – trots att skollagen 
anger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Den politiska retoriken 
har utvecklats till att sätta skolans förutsättningar i centrum istället för elevens 
behov. Vi vet att skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är 
en viktig resurs för elevers lärande och utveckling. Nu är det dags att sluta 
prata, ge Sveriges elever tillgång till den pedagogiska resurs de har rätt till!
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Digital delaktighet ökar 
via folkbiblioteken

Svensk Biblioteksförening har publi
cerat broschyren Biblioteken och den 
digitala delaktigheten. Broschyren 
innehåller presentation av exempel 
från bibliotekens strävan efter att öka 
användarnas digitala delaktighet och 
inspiration till fortsatt arbete.

I förordet skriver Niclas Lindberg:
– Folkbiblioteken är med sin digitala 

kunskap, spridning över landet och 
breda kontaktytor mot befolkningen 
nyckelspelare i arbetet för digital del
aktighet. Även om Sverige internatio
nellt sett ligger bra till när det gäller 
användning av internet, står fort
farande grupper vid sidan om. Här kan 
biblioteket göra skillnad!

Bibliotekens engagemang är mång
årigt och passar också inom kampanjen 
Digidel, ett nätverk på nationell nivå 
för att öka edelaktigheten och minska 
digitala klyftor. Kampanjens mål är att 
under åren 2011–2013 få minst en halv 
miljon människor i Sverige att börja 
använda internet.

Svensk Biblioteksförening deltar i 
Digidel tillsammans med länsbiblio
teken, Folkbildningsförbundet, Folk
bildningsrådet, Utbildningsradion, 
studieförbunden, RIO, lärcentraorga
nisationen Nitus, projekt IKTlyftet, 
Myndigheten för tillgängliga medier, 
Kungliga biblioteket och Stiftelsen för 
internetinfrastruktur (.SE).

ME

 Antalet bibliotek, fysiska 
besök och utlån av pap
persböcker fortsätter att 
minska. Lån av emedier 

är nu klart större än lån av tryckta 
medier vid forskningsbiblioteken. Det 
visar den officiella statistiken för 2012 
om Sveriges bibliotek som Kungliga 
biblioteket presenterade i juni.

I statistiken ingår folkbibliotek, uni
versitets och högskolebibliotek, forsk
ningsbibliotek, specialbibliotek och 
sjukhusbibliotek. Kungliga biblioteket 
är officiell statistikmyndighet på områ
det och publicerar löpande statistik om 
Sveriges bibliotek.

Niclas Lindberg kommenterar:
– Att Sverige har bra bibliotek är en 

angelägenhet för alla. De är neutrala 
och öppna institutioner som gyn
nar demokrati, dialog och fördjupad 
förståelse och de bidrar till kunskap, 
forskning och läsning. Allt det behöver 
Sverige mer av.

– Biblioteken är moderna och hänger 
med i utvecklingen. På forsknings
biblioteken dominerar de digitala 
resurserna och på folkbiblioteken 
är eböckerna på frammarsch. Man 
använder ny teknik för att sprida kun
skap och information. Man arbetar för 
Open Access, digitalisering och publi
cering. Man satsar på nya arbetssätt, 
användar undervisning och erbjuder 
fler programpunkter än tidigare.

– Trots de fantastiska insatser de bib
lioteksanställda gör varje dag i möten 
med barn, arbetslösa, företagare, stu
denter och forskare så drar Sverige inte 
nytta av bibliotekens fulla potential. 
Biblioteken ska och är bra på att stimu
lera till utbildning, bildning och läs
ning, samt sprida kunskap, kultur och 
information till fler och minska klyftor 
och utanförskap. Här pekar kurvorna 
åt fel håll. Det behövs fler användare 
och fler måste få enklare att ta del av 
bibliotekens utbud och tjänster. Det 
duger inte att 50 procent av skolbarnen 
saknar bemannade skolbibliotek, att 
fler och fler får längre och längre till 
biblioteken och att mindre än hälften av 
Sveriges befolkning använder sina bib
liotek. Biblioteken har långt ifrån spelat 
ut sin roll men behöver bättre förutsätt

ningar att fullgöra sitt demokratiska 
uppdrag. Det behövs både kvalitet och 
kvantitet.

Den officiella statistiken visar ett 
tydligt teknikskifte vid forskningsbib
lioteken. Där görs klart fler lån från 
elektroniska bestånd än från tryckta.  
45 miljoner elån, mot 9 miljoner 
tryckta lån under 2012.

Samtidigt framgår att totalt färre 
bibliotek leder till färre utlån samt att 
detta inte till fullo kompenseras av ökad 
utlåning av emedier. Vid folkbibliote
ken minskade utlånen av barnböcker 
med en halv miljon år, jämfört med 
föregående år.

Avståndet till biblioteket, öppettider 
och bemanning har stor betydelse för 
användningen. Antalet biblioteks
anställda påverkar bibliotekets verk
samhet och ger stöd för att satsningar 
lönar sig. De folkbibliotek som har 
glesare personaltäthet får också färre 
besök och utlån. Medan motsatsen gäl
ler då bibliotek har fler anställda per 
invånare.

Statistiken bekräftar vad som fram
kommit i andra undersökningar. Biblio
teksanvändare anser att det allra vik
tigaste i ett bibliotek är personalen; att 
den är kunnig och har bra bemötande 
(Svensk Biblioteksförening Olika syn på 
saken, 2011:2). ME

Biblioteksstatistiken 2012
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Maila info till kalendariet: se@biblioteksforeningen.org
för vidare info se: www.biblioteksforeningen.org

21-22 oktober, Malmö
folkbiblioteken som kulturhus
Tillsammans med Kultur Skåne anordnar 
Svensk Biblioteksförening en konferens på 
temat Folkbiblioteken som kulturhus.  Folk
biblioteken breddar sitt uppdrag och blir i allt 
högre utsträckning arenor för olika former av 
kulturella aktiviteter. Detta samspelar med 
grundläggande omvärldsförändringar såsom 
svenska folkets kulturvanor, teknikutveck
lingen, sammansmältning av konsument och 
produktionsrollen m.m. Biblioteken blir arenor 
för kulturdistribution, kulturkonsumtion och 
kulturproduktion. Att samspela och samverka 
med lokalsamhället blir allt viktigare.  Dessa 
utvecklingstendenser kommer att belysas 
under konferensen av bl. a. Jenny Johannisson, 
kulturpolitisk forskare från Bibliotekshög
skolan och Henrik Jochumsen, dansk biblio
teksforskare.  Ett tiotal bibliotek i Skåne har 
genomfört projekt för att belysa olika aspekter 
på kulturhus tanken. Dessa bibliotek kommer 
att vara närvarande med sina erfarenheter. 
Johanna Rivano Eckerdahl, lektor vid Institu

tionen för kulturvetenskaper, Lund har studerat 
en del av dessa projekt och kommer att redovisa 
sina resultat.

13-15 november, Stockholm
riksdagskunskap för bibliotekarier
Riksdagsbiblioteket arrangerar i november 
varje år en mycket uppskattad tredagars kurs i 
riksdagskunskap. Den vänder sig till dig som är 
yrkesverksam bibliotekarie och som i ditt arbete 
behöver veta mer om riksdagen, dokumenten 
i lagstiftningsprocessen samt om EU. Efter 
kursens alla föredrag och omfattande övningar 
kommer du att ha fördjupade kunskaper om 
riksdagstrycket och om den demokratiska 
processen i Sverige.
Mer information: www.riksdagen.se 
Sista anmälningsdag: 22 september. 

28 november, Stockholm
Alla pratar uX – konferens om användarvärde, 
engagemang och digital arbetsmiljö
En heldag full av inspiration, metoder och verk
tyg för dig som vill erbjuda tjänster och produk

ter med högt användarvärde i din verksamhet. 
Det är just det UX (user experience) handlar om 
– olika metoder som stödjer och leder framåt i 
processerna till att skapa positiva och värdefulla 
användarupplevelser. Kom och lyssna på enga
gerade och inspirerande talare som presenterar 
området. Delta i praktiska och roliga workshops 
som är utformade för att deltagarna enkelt ska 
kunna ta med sig metoderna och praktisera 
dem hemma. UX är ett område som är starkt på 
frammarsch och fler och fler verksamhetsområ
den anställer personer med UXkompetens för 
att förbättra strategin och arbetet runt använ
darvärde. Kom och lär dig allt det kan användas 
till! 
Mer information: www.kb.se

29-31 januari, 2014 Barcelona
library (r)evolution: promoting sustainable 
information practices
The 22nd BOBCATSSS Symposium, will take 
place in Barcelona, Spain, January 29th31st, 
2014. 
Mer information: http://bobcatsss2014.hb.se/ 

www.ebfa.se

Läsdagbok gratis till alla 
som handlar för 200 kr!

Bästa böckerna 
för alla åldrar

Kom till oss på 
Bokmässan!

Monter B 03:39
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E04:13 PÅ BOK & BIBLIOTEK 2013.

Myter och föreställningar om e-boken
Är e-boken den fysiska bokens död? Kan 

man äga en e-bok? Vad säger förlagen?

Boris Zetterlund från Axiell reder ut 

begreppen i samarbete med Kultur i Väst.

12.00 torsdag 26/9 

Årets bästa B&I uppsats
Premiär för Axiells pris för bästa B&I uppsats. 

Utdelning och presentation i samarbete 

med Bibliotekshögskolan i Borås.

16.30 torsdag 26/9

eHUB och LIBRA Cube
Vi berättar också om vår e-HUB, som 

gör livet lättare för bibliotek och 

e-bokslånare, och om LIBRA Cube 

det nya webbaserade mobila 

bibliotekssystemet.

Mingel och bokrelease
Snittar, svala drycker och releasestämning 

för vår bok ”Mer bibliotek åt folket”

17.15 - ca 19.30 torsdag 26/9

 

Elevens fönster till Internet
Falluckor och möjligheter kring skolelevers 

användande av Internet. Eva Houltzén 

Hammarberg och Boris Zetterlund 

berättar. 12.00 fredag 27/9

Bibliotheca
På plats i Axiells monter är även 

Bibliotheca för att visa upp sina 

nyheter.

VARMT VÄLKOMNA TILL 
ÅRETS MÄSSA.

Axiell Sverige, www.axiell.seAxiell Sverige, www.axiell.se


