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UR INNEHÅLLET:

Kollegorna i Danmark är alltid väldigt 
duktiga på att förpacka sina visioner 
och tankar på ett övergripande sätt och 
i snygga teoretiska kostymer. Danska 
perspektiv har nära nog en given plats 
när det ska bjudas till bibliotekskonfe-
rens i Sverige – Kulturhuskonferensen i 
Malmö var inget undantag. 

Och förutom perspektiv får man 
sig också lite roliga ord till livs. Som 
när Henrik Jochumsen, lektor på Det informations-
videnskaplige Akademi i Köpenhamn, resonerar 
kring framtidens bibliotek som ett ”performativt 
rum”, vilket ju anknyter till kulturhustanken. Det 
performativa rummet stödjer brukarnas kreativitet 
och vill betona det kreativa biblioteket som ett rum 
för skapande. Och kanske, menar Jochumsen, kan 
det skapande rummet stärka upplevelsen av biblio-
teksrummet. Det performativa rummet ingår som 
ett av rummen i den 4-rumsmodell som Jochumsen 
skapat (och som ofta plockas fram av andra danska 
biblioteksideologer) för hur man kan tänka kring ett 
nytt bibliotekskoncept för en tid med nya utman-
ingar som digitalisering, nytt bildningsideal, kul-
turell medialisering etc. Utöver rum för skapande, 
finns rum för lärande, möten och inspiration. Och 
nu ska man inte tänka på dessa rum som bokstav-
liga rum som man går in och ut igenom utan snarare 
som överlappande element av sådant som kan ingå i 
framtidens bibliotek. Med utgångspunkt från dessa 
element kan biblioteket arbeta identitetsstärkande 
genom att stödja engagemang, erfarenhet och lusten 
att delta, genom att utveckla nya koncept för upp-
levelser och inte minst öka människors möjligheter 
att delta som samhällsmedborgare (empowerment). 
Det är inte lite det.

Det låter som om forna tiders kommunala sy-
stugor skulle kunna ha en given renässans, ja med 
en boklig inramning då förstås och lite datorer som 
komplement till symaskinerna. På systugorna möt-
tes man (kvinnor), inspirerades (av varandra), fick ny 

kunskap (av varandra och syfröken) och 
producerade (till självkostnadspris). 

Biblioteket som ett rum för skapan-
de anno 2013 – då tänker man snarare 
i termer av skrivarverkstäder, work-
shops kring animation och film, kul 
saker man kan producera med smart 
teknik samt gestaltning kring berät-
tande i olika former. Makerspaces, som 
BBL skrev om i förra numret, kan vara 

en variant i sammanhanget och Jochumsen kunde 
t ex berätta att Demotek är ett projekt som blivit eta-
blerat på många danska bibliotek. Om jag inte minns 
fel var det något eller några bibliotek i Sverige som 
nosade på konceptet i början av 2000-talet men av 
någon anledning rotade det sig inte i någon större 
omfattning. Men kulturhustanken, den leker allt fler 
med – i Skåne har den slagit rot. Framför allt funde-
rar man på hur man ska skohorna in konceptet bib-
liotek i den tanken. I Skåne har man valt att förhålla 
sig brett, fritt och med utgångspunkt i lokala behov.

Precis som i Sverige står man även i Danmark in-
för utmaningar som handlar om att nå nya brukare. 
De är uppvuxna med och förtrogna i det digitala 
landskapet, de är kompetenta, dessa s k prosumers 
(roligt ord nummer 2) som inte bara vill konsumera 
utan även producera och vara kreativa. För att biblio-
teket ska bli relevant för dem krävs att man tänker 
till kring förhållandet mellan det fysiska biblioteket 
och det digitala, menar Jochumsen. 

Sist och slutligen kokar allt ner till de eviga frågor-
na: Vad är ett bibliotek? Vad kan ett bibliotek vara? 
För vem? Allt möjligt verkar det som. Men, menar 
Henrik Jochumsen, man ska vara väldigt tydlig i 
sina prioriteringar, tydlig med vad man inte ska göra. 
Samtidigt inte vara rädd för försöksballonger. 

Låter svårt. Men låt brukarna bestämma, låt dem 
ta över biblioteket och stöka till det lite så ger det sig 
nog, menar jag.

Stockholm den 11 november 2013
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– Jag går mycket på lust. För mig funkar kreativiteten 
bäst om jag inte är så låst. Sådant som målrapportering 
och annat tråkigt får min hjärna att koka, säger Anette 
Helgesson. 

När bibliotekarien Anette Helgesson bjuder in en 
6-årsgrupp till biblioteket i Ovanåker brukar hon be 
barnen att måla teckningar av sina favoritfigurer från 
t ex böcker, film, tv eller spel. 

– Då vet jag vad som kan intressera barnen och kan 
plocka fram material som anknyter till deras intressen, 
exempelvis Lego Star Wars eller vad det nu kan vara, be-
rättar Anette Helgesson. 

– När barngruppen är samlad tittar vi tillsammans på 
deras teckningar och de får berätta. Ibland har jag sett 
hur häpna lärarna blir när barn som kanske inte säger 
så mycket annars, plötsligt berättar långa invecklade 
berättelser om robotar eller Ninja Turtles, säger Anette 
Helgesson. 

Hon har inspirerats av pedagogen Carina Fasth som 
menar att man måste ta tillvara barns populärhisto-
riska intressen och deras egna berättarryggsäckar. 

– Jag tror på att uppmärksamma biblioteksbesökarna, 
bekräfta dem och deras intressen. Genom att fota och 
blogga om t ex sagostunder bekräftar jag barnen och gör 
dem till medskapare av biblioteksupplevelsen. 

– Genom att blogga kan barnen visa hemma vad de 
har varit med om på bibblan. Jag kan lägga till länkar 
som hör till ämnet och barnet kan gå in på nätet och 
fortsätta sin upplevelse.  Så har jag jobbat med bokprat 
också för de äldre eleverna – att förlänga biblioteksupp-
levelsen. 

Anette Helgesson har också infört Bamsegympan, 
där böcker med tema rörelse, hälsa och att vara en bra 
kompis, finns att låna hem till nästa träff. Hennes för-
hoppning är att nå familjer som kanske inte läser så 
mycket annars och att någon vuxen läser med barnet, 
så att de tillsammans får en gemensam läsupplevelse. 
Kanske väcks läslusten, och mersmak kanske gör att de 
tar sig till biblioteket.

– En annan sak som jag försöker tänka på är att alla 
barn ska veta vem barnbibliotekarien är. Det är deras 
rättighet att veta det. Detta och allt övrigt jag gör, gör 
jag inte för att framhäva mig själv utan jag ser det som 

På barnens sida
en del av mitt jobb, konstaterar hon samtidigt som hon 
slår fast att världens mest outnyttjade resurs till viss 
del består av bibliotekarier med specialkunskaper. 

Anette Helgesson är en aktiv skribent som delar med 
sig av sitt bokliv och sin bokpassion. Hon bloggar som 
Feelgoodbibliotekarien om bibliotekssfären, twittrar 
och lägger upp foton på Instagram. Nyligen drog även 
Helgas bokcirkel igång i tidningen Hela Hälsingland 
där Anette Helgesson tillsammans med fyra andra per-
soner diskuterar en bok. Gunilla Kindstrand som är 
chefredaktör för tidningen har även fått Anette Helges-
son att skriva krönikor för tidningen.  

– Jag skriver hellre än bra. Jag skriver för att jag vill 
något och för att jag tycker det är viktigt! Jag har aldrig 
varit bra på att skriva och hade inte speciellt bra betyg 
i skolan men skriver ändå. Tråkigt för demokratin om 
folk inte vågar skriva för att de är rädda att bli påhop-
pade av språkpolisen. 

Feelgoodbibliotekarien ser livet ur ett bibliotekspers-
pektiv på ett lättsamt vis.  Bilden av biblioteket som en 
högtravande institution med ett von oben-perspektiv 
är svår att tvätta bort för biblioteksbranschen. Folk 
ska inte behöva känna sig dumma när de kommer med 
frågor eller skämmas för att de har förseningsavgifter, 
menar Anette Helgesson.   

– Det värsta är när folk ber om ursäkt för att de stör 
mig i mitt arbete. Det är mitt arbete att hjälpa besöka-
re!! Där har vi mycket kvar att jobba med. Biblioteket är 
ju vårt gemensamma! 

Trots att Greta Renborg för flera decennier sedan 
pekade på vikten av att synliggöra biblioteket för alla är 
det fortfarande många som inte ens vet vad biblioteket 
har att erbjuda. Anette Helgesson menar att även poli-
tiker behöver veta och förstå vad biblioteket kan göra 
för t ex läsutveckling och integration. 

– Med de rätta resurserna kan biblioteket göra ännu 
mer än vad som redan görs. Öppna biblioteksfilialerna 
igen! Som samhället ser ut idag, med växande ekono-
miska klyftor, kunskapsklyftor och främlingsfientlig-
het behövs biblioteken mer än någonsin som mötes-
platser. Där kan vi fylla på våra toleransdepåer och lära 
oss förstå varandra bättre genom böcker och samtal.

På frågan om vad som är det mest stimulerande med 
att vara barnbibliotekarie svarar Anette Helgesson att 
det är när hon hittar rätt bok till rätt barn och ser att 
läslusten väcks. Det svåraste är att räcka till. Bibliotek-
et rymmer så många utmaningar och möjligheter, men 
resurserna räcker inte. 

– Jag har så många idéer som jag skulle vilja förverk-

Av Åsa Ekström

Årets Greta Renborg-pristagare, Anette Helgesson, är 
bibliotekarien som tänker ett varv till och förvandlar 
typiskt ”tråkiga” sysslor till någonting roligare.
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liga och jag ser så stora behov och så många utveck-
lingsmöjligheter att jag skulle behöva ha åtta armar, 
längre dygn och oändlig styrka. Det svåra är att av-
gränsa och göra rätt saker. Det fylls ideligen på med fler 
arbetsuppgifter, men vi tar sällan bort några. 

– Dessutom blir vi allt färre i personalen som fort-
farande måste utföra samma mängd arbetsuppgifter. 
Detta samtidigt som läsförståelsen går ner. Jag blir arg 
när jag tänker på det.

Anette Helgesson understryker att hon är glad över 
att Greta Renborgs pris gick till en bibliotekarie i en 
liten kommun i glesbygden. Hon hoppas att utmärkel-
sen kan bidra till något positivt.

– På en liten ort finns inte lika många kulturella stäl-
len för barn att välja på som i en storstad. Här spelar 
biblioteket en större roll och resurserna borde fördelas 
bättre med tanke på det. Den digitala revolutionen har 
också bidragit till att minska avstånden till exempelvis 
storstadsregioner. 

– Jag kan hålla på med mitt intresse och träffa folk 
med likande intressen fastän jag bor på en liten ort. Jag 
kan bokcirkla på nätet, gå med i grupper som diskute-
rar olika ämnen, göra min röst hörd osv. För att det ska 
fungera måste fler få tillgång till digitala medier och 
möjligheterna som finns där.

Biblioteken kan bidra till det demokratiska samtalet 
genom att dela med sig av kunskap och genom att fin-
nas där folk är, på Facebook osv. Anette Helgesson har 
många järn i elden men medger att hon inte alltid orkar 
vara på topp. 

– Jag drabbas stundtals av kulturklimakteriet som 
jag brukar kalla det. När man får höra saker som slår 
ner en i skorna, när man möter folk och beslutsfattare 
som inte tycker att kultur är så viktigt och när man job-
bar som en galning, men får signaler om att vi borde 
göra mer… Ja, då är det lätt att tappa lusten.

Hur ska biblioteksmedarbetarna orka hålla ångan 
uppe då? Anette Helgesson menar att det är ett chefs-
ansvar att prioritera och hålla samtalet igång i perso-
nalgruppen om vad som är bibliotekets uppgift. Med 
ett tillåtande klimat där man tillåts lufta idéer triggas 
lusten. Ett arbetslag där alla får komma till sin rätt och 
känna sig delaktiga är viktigt, hävdar Anette Helgesson. 

– Att få känna att vi gör något bra tillsammans med 
ett gott arbetsklimat kan göra att man står ut och också 
orkar kämpa mot en krass ekonomisk verklighet. Att 
kraven på arbetstagaren är rimliga tror jag bidrar till 
att arbetstagaren gör vad man kan istället för att ge upp 
och bara göra det man måste. 

Kontinuerlig fortbildning och att man får utvecklas 
inom sitt yrke bidrar även det till ett gott arbetsklimat. 
Självklart är det också varje medarbetares ansvar att 
hjälpa till att hålla arbetsklimatet så gott som det är 
möjligt.

En stor uppmuntran är nog Greta Renborg-priset. 
Anette Helgesson var märkbart rörd vid prisceremonin 
i Asplundhuset. 

– Det här kan jag bara toppa med Nobelpriset så jag 
får väl sikta in mig på det nu, konstaterade hon.  

Att dessutom komma tillbaka till Edsbyn och se 
kommunens neonskylt välkomna Greta Renborg-pris-
tagaren hem värmde nog lite extra. 

Vad ska du göra för prispengarna på 25 000 kronor?
– Min spontana tanke var att spara pengarna till en ut-
landsresa, men eftersom jag mer är en fåtöljresenär och 
reser i böckerna, så funderar jag på att köpa en läsfåtölj. 
Jag ska även köpa en egen bärbar dator så jag kan fort-
sätta skriva och delta i samtalet i de sociala medierna. 
Datorn och paddan vi har hemma är oftast upptagna av 
de yngsta i familjen. ■

– Öppna biblioteks-
filialerna igen! Som 
samhället ser ut 
idag, med växande 
ekonomiska klyftor, 
kunskapsklyftor och 
främlingsfientlighet 
behövs biblioteken 
mer än någonsin som 
mötesplatser, säger 
Anette Helgesson. 

Fo
to

: Åsa Ekströ
m
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Mötesplats Borås 
– med fokus på läsning

 Ämnet och de inbjudna talarna placerade kon- 
 ferensen i spänningsfältet mellan forsk- 
 ningens problematiserande förhållnings- 
 sätt och de visionära talens något mer pro-

klamerande. För konferensen bjöd faktiskt, uppfriskan-
de nog, på flera brandtal för litteraturen, läsandet och 
den demokratiska sammanhållningen i samhället. 

Det demokratiska perspektivet stod i centrum för 
konferensens öppningsanförande av Ove Sernhede, 
professor vid Centrum för urbana studier vid Göteborgs 
universitet. Han beskrev utvecklingen mot allt större 
sociala klyftor mellan olika stadsdelar i Göteborg och 
hur det påverkar hela samhället negativt. Han menar 
bl a att skillnader i förutsättningar mellan elever i olika 
områden förstärkts av hur skolan utvecklats under de 
senaste decennierna, efter friskolereformen och det 
fria skolvalets införande. Den avgående läsambassadö-
ren, tecknaren och författaren Johan Unenge, behand-
lade å sin sida hur de ökande skillnaderna i läsförstå-
else förstärker klyftor i samhället, t ex mellan pojkar 
och flickor vad gäller utbildningsresultat. Unenge 
framhöll särskilt vikten av föräldrarnas högläsning, 
men även skolbibliotekarien som en nyckelperson för 
att ge alla skolelever tillgång till litteraturen och ett 
lustfyllt förhållningssätt till läsning. 

En annan frågeställning som återkom i flera presen-
tationer var den om litteraturens – och då i synnerhet 
skönlitteraturens – egenvärde.  Allmänläkaren och 
docenten i medicinsk humaniora Rolf Ahlzén talade 
om vårt behov av skönlitteratur för att förstå tillvaron. 
Särskilt läkare och andra som arbetar med människor 
har mycket att hämta i konsten. Där finns verktyg för 
att lära sig se bortom det generella och uppmärksam-
ma det enskilda i varje livsöde, och därmed även i varje 
sjukdomsförlopp. På ett sätt som inte så lite påminde 
om den amerikanske kritikern Harold Bloom framhöll 
Ahlzén också värdet av att läsa klassikerna. Det finns, 
påpekade han, ett skäl till att dessa böcker fortfaran-
de finner nya läsare: de har förmått fånga tillvarons 
mångtydighet på ett sätt som inte låter sig uttryckas 
annat än i konstnärlig form. 

Mötesplats Borås hade i år läsande, lärande och demokrati som övergripande 
tema – ett tema som rymmer viktiga framtidsutmaningar men också flera 
omdebatterade ämnen: Varför är det egentligen bra att barn och unga läser? Hur 
kan skolan bidra till att utjämna livschanser? Vilket är skolbibliotekets roll för 
elevernas lärande? 

Lotta Bergman, 
universitetslektor i 
svenska vid Malmö 
högskola, tycker inte 
att det skrivna ordet 
ensamt bör vara prio-
riterat skolan.

Av Jakob Kihlberg

Fo
to

: Jako
b Kih

lberg
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Lotta Bergman, universitetslektor i 
svenska vid Malmö högskola, närmade 
sig samma frågekomplex fast ur en annan 
synvinkel. Snarare än att försöka precisera 
inneboende värden, framhöll hon att det 
avgörande är hur skönlitteraturen används 
t ex i undervisningen: Om man arbetar ak-
tivt med litteraturen kan den användas som ett medel 
för att reflektera över existentiella frågor och skapa för-
ståelse för andra människors perspektiv. Någon given 
prioritet i förhållande till andra uttryckssätt tillskriver 
hon dock inte det skrivna ordet. Snarare framhöll hon 
betydelsen av att förstå samspelet mellan text, ljud och 
bild.

Ett tredje tema som blev tydligt under konferensen 
var att frågor om läsande och bibliotek idag måste ses 
mot bakgrund av medieindustrins utveckling och det 
informationsöverflöd vi lever med i det uppkopplade 
samhället. Johan Unenge lyfte bl a fram att bibliote-
kens utmaning är att locka till sig barn och unga i kon-
kurrens med det medieinnehåll som internet erbjuder. 
De måste för att kunna fånga denna målgrupp bejaka 
att de är en del av underhållningsindustrin och an-
passa både verksamhet och presentation utifrån detta. 
Tydligast med att tematisera den nya situationen var 
dock författaren Magnus William Olsson som i sitt an-
förande talade om att vi befinner oss i ett slags ”upp-
märksamhetsekonomi”. Den stora brist-
varan idag är inte, som kanske tidigare var 
fallet, tillgången till information utan sna-
rare tid och uppmärksamhet för att hinna 
processa det som är relevant och omsätta 
det i meningsskapande samtal. För att litte-
raturen verkligen ska realisera sina värden 
krävs det trots allt att den brukas, dvs både 
läses av enskilda och diskuteras i en livak-
tig litterär offentlighet. 

 Mellan storsalsföreläsningarna innehöll 
Mötesplats Borås även flera s k paperspår 
där både renodlade forskningsprojekt och 
utvecklingsinsatser vid bibliotek presente-

rades och diskuterades i parallella sessio-
ner. Flera av spåren, som ”barn och unga” 
och ”litteratur och läsfrämjande”, knöt 
direkt an till konferensens övergripande 
tema men även i andra spår fanns presenta-
tioner som berörde dessa frågeställningar. 
Som exempel kan en intressant presenta-

tion av Hanna Agebjörn och Mia Nilsson nämnas. De 
visar i sin masteruppsats, Litteracitet, små barn och ipad: 
En fallstudie av ett barnbiblioteks användande av ny teknik i 
en läsfrämjande kontext, hur valet av redskap (i detta fall 
en surfplatta) påverkat det läsfrämjande arbetet utan 
att det har varit ett medvetet val.  Redskapet som så-
dant inbjöd till vissa uttrycksformer och beteenden 
medan andra hamnade i bakgrunden. Detta är, som 
samtals ledaren professor Elena Maceviciute också på-
pekade, ett tema som väl förtjänar fortsatta undersök-
ningar mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring 
hur valet av teknik egentligen påverkar själva läsakten.

Generellt kan konstateras att det är ett intressant 
grepp att även låta utvecklingsprojekt ute på biblio-
teken presenteras under seminarieliknande former 
med kommentarer från forskare. Samtidigt framstod 
det ibland som svårt att få forskningsperspektivet att 
samspela på ett livgivande sätt med dessa presenta-
tioner. Den akademiska seminarietraditionen bygger 
ju i hög utsträckning på kritisk diskussion av metod 

och slutsatser. Detta angreppssätt har 
dock inte alltid så mycket att tillföra när 
det gäller utvecklingsinsatser som inte är 
under sökande till sin karaktär utan har 
större fokus på nytta och effekt. Exempel 
på det senare var t ex presentationen av 
Malmö stadsbiblioteks utvecklingsprojekt 
Kaliber; ett mycket intressant projekt i 
sig men ganska svårt att diskutera ur ett 
forskningspers pektiv. Det samlade in-
trycket är ändå att det är just i ambitionen 
att gifta ihop dessa båda världar som Mötes-
plats Borås har sin styrka. ■

❝
För att litteraturen 

verkligen ska realisera 
sina värden krävs det trots 

allt att den brukas, dvs 
både läses av enskilda och 

diskuteras i en livaktig 
litterär offentlighet. 

❝
Tydligast med att 

tematisera den nya 
situationen var dock 
författaren Magnus 

William Olsson som i 
sitt anförande talade om 

att vi befinner oss i ett 
slags ”uppmärksamhets-

ekonomi”.
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 Kraven på att publicera så många forsk-
ningsresultat som möjligt alstrar inte bara 
ett snabbväxande och svåröverblickbart 
”resultatberg”. Här finns också risken att 

publiceringshets i kombination med kommersialise-
ring inbjuder till genvägar, slarv och fusk. 

– Det är bra när någon sätter fingret på det skumrask 
och de gråzoner som finns i publiceringsekonomin, 
säger Ulf Kronman, ansvarig för KB:s arbete med Open 
Access, om journalisten John Bohannon som i början av 
oktober lyckades skaka om forskarvärlden med sin arti-
kel ”Who’s afraid of Peer Review” i tidskriften Science.

John Bohannon beskriver hur han erbjöd de veten-
skapliga tidskrifterna att publicera forskningsresultat 
rörande en potentiell mirakelmedicin, baserat på ett 
påhittat ämne som skulle kunna användas för att bota 
cancer. 157 tidskrifter tackade alltså ja. 

Bohannons bluff kan ses som ett test som pekar på 
svagheterna i peer-review, det system som innebär att 
forskningsresultat som publiceras i vetenskapliga tid-
skrifter granskas av sakkunniga forskare. 

Resultatet av Bohannons wallraffande som publice-
ringshungrig forskare visade att flera tidskrifter san-
nolikt struntat i att granska. Artikeln hade nämligen 
försetts med så uppenbara brister kring metod och re-
sultat att detta, som Bohannon beskriver det, borde ha 
upptäckts och genomskådats av vem som helst som har 
något mer än gymnasiekunskaper i kemi. 

Alltså en högst pinsam historia, som bland annat 
inneburit att flera tidskrifter nu rensats ut från DOAJ, 
Directory of Open Access Journals, som samlar och till-
handhåller nära 10 000 tidskrifter, varav drygt 5 600 är 
sökbara på artikelnivå. 

Den fejkade artikeln skickades till 304 OA-Gold-tid-
skrifter, som är den OA-modell där forskaren får betala 
för att bli publicerad. 

167 av dessa valdes från DOAJ och 121 från ”Bealls 
list”, där Jeffrey Bealls, bibliotekarie vid University of 
Colorado i Denver i USA, listar mindre seriösa tidskrif-
ter. Bealls kallar dem ”predatory publishers”, lycksö-
kare och rena bluffmakare som använder OA-publice-
ringsfenomenet som kommersiella jaktmarker. Sexton 

OA-tidskrifterna 
som gick i fällan

av de tidskrifter som fick motta Bohannons fuskartikel 
återfanns både på DOAJ- och Bealls-listan.

Av tidskrifterna på Bealls varningsflaggande lista 
var det 82 procent som accepterade och ”granskade” 
artikeln. Det som väckte mer bestörtning är ändå att 45 
procent av DOAJ-tidskrifterna ansåg att blufforskning-
en klarade granskningen. 

John Bohannon har fått kritik för hur han genom-
förde sitt experiment. Det har uppfattats som att han 
gillrade en fälla enkom för OA-tidskrifterna och i syn-
nerhet då OA-Gold-tidskrifter. De som ifrågasätter Bo-
hannon vänder sig bland annat mot att bluffutskicket 
inte också gick till en kontrollgrupp av prenumererade 
tidskrifter. Ingen kan alltså veta i vilken utsträckning 
de prenumerationsbaserade tidskrifterna skulle ha gått 
i fuskfällan. 

– Bohannons artikel är bra och läsvärd. Men det finns 
tyvärr en risk att den väcker den gamla misstänksam-
heten mot OA-publiceringar. Det har ju funnits en helt 
felaktig föreställning om att OA-publicering sker utan 
peer review, säger Ulf Kronman. 

Förklaringarna till varför 157 tidskrifter var bered-
da att publicera Bohannons uppenbart ofullständiga 
”forskning” är givetvis flera. 

Ulf Kronman relaterar gärna till den struktur som 
”kunskapssamhället” skapar, som innebär att forsk-
ningen ”produktifieras” och där själva publiceringen av 
forskning blir viktigare än forskningsresultatet. 

– För att trycka en doktorand genom systemet krävs 
kanske fyra publiceringar före avhandlingen. 

Publiceringshetsen förklarar också att det över-
huvud taget finns en marknad för oseriösa tidskrifter. 
Utan forskare som vill publicera skulle skumrasktid-
skrifterna knappast existera. De förutsätter en kund-
krets som inte har kompetens, tid eller intresse av att 
kolla tidskrifternas kvalitet utan som vill publicera sig 
till varje pris. 

En annan aspekt är slarv och kunskapsbrister också 
i de seriösa tidskrifternas granskning i kombination 
med att det ger status att bli inbjuden som sakkun-
niggranskare i tidskrifter med hög impact-factor.

– Och då kan det vara en stressad doktorand som ska 

När en vetenskapsjournalist kan förmå 157 Open Access-tidskrifter att  
acceptera en bluffartikel kan det ses som exempel på överhettningen i  
den globala publiceringsindustrin. 

Av MarieLouise Samuelsson
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sakkunniggranska, det kan till och med vara en hand-
ledare som dumpat uppdrag på sin doktorand, trots att 
denne kanske inte har tillräckliga kunskaper, säger Ulf 
Kronman.

Hur ska då lärosätesbiblioteken och bibliotekarier 
förhålla sig för att – utöver att navigera i publicerings-
utbudet – också bistå forskare att undvika eventuella 
fällor i form av oseriösa tidskrifter?

– Det gäller att se upp med sådant som hur inbjudan 
till publicering ser ut, om den kommer i spam-liknande 
mejl. Man ska kontrollera både tidskriften och förlaget 
som står bakom: Hur ser deras hemsida ut? Finns det 
namn på personer som man känner till? Är förlagens 
titlar misstänkt allmängiltiga? menar Ulf Kronman, 
som bland annat rekommenderar den checklista som 
Pieta Eklund, Högskolan i Borås, har sammanställt.

Att forskare måste kämpa för att synliggöra sin 
forskning kräver också andra arenor än de vetenskap-
liga tidskrifterna. Forskningsresultat ska ju inte bara 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter, utan helst också 

citeras, i forskarsamhället. Vilket gör att forskare i allt 
högre grad kompletterar tidskriftspubliceringen med 
aktivitet på sociala medier, Twitter och Facebook. 

– Jag tror att utvecklingen går mot ett fåtal ”mega-
journaler”, som OA-tidskriften PLOS ONE. Idag publi-
cerar PLOS ONE åttio vetenskapliga artiklar per dygn, 
utifrån ett enda kriterium nämligen att det är sund 
forskning. Däremot bryr sig PLOS ONE inte ett dugg om 
vilken läsekrets man har. 

För att forskare då ska kunna ha mesta möjliga nytta 
av de megajournaler som Ulf Kronman förutskickar, 
kommer det att behövas komplement för att forskare 
ska kunna hitta det som är väsentligt och intressant för 
den egna forskningen. 

– Jag föreställer mig att det kommer att skapas olika 
”digest-tidskrifter” som publicerar ett urval av forsk-
ningen som finns i megajournalerna. Men de veten-
skapliga tidskrifterna i den form som finns nu kommer 
nog att försvinna. ■
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– Det vi på Atingo gör är att skapa en plattform där 
bibliotek och förlag kan förhandla om tillgång och 
pris på e-böcker, säger Jonas Lennermo, CCO på Publit. 
Tanken är att alla inblandade ska förstå att de sitter i 
samma båt – och att de har allt att vinna på att göra 
det, fortsätter han.

Det låter enkelt, i synnerhet när man vet att frågan 
om e-böcker på biblioteken hittills varit raka motsat-
sen till lätthanterad. Både biblioteken och förlagen 
har under ganska lång tid varit missnöjda med hur 
systemet med utlåning fungerar. Biblioteken för att 
de sett kostnaderna stiga för snabbt och för att de inte 

Digitala rallare 
i e-boksland

får tillgång till alla böcker, förlagen för att de vill ha en 
starkare broms på utlåningen, eftersom de menar att 
obegränsad tillgång till digitala bokutgåvor via biblio-
tekens hemsidor riskerar att slå sönder den kommersi-
ella marknaden. Ibland har man från olika håll sneglat 
på modeller som finns utomlands, bland annat sådana 
som bygger på licensiering per exemplar, för att på så 
sätt begränsa utlåningen.

Men Atingos Jonas Lennermo tror inte alls på den ut-
vägen.

– Om att man blickar mot USA och England och säger 
att allt är så bra där, så är man helt fel ute. I själva 

– Vi ser oss som 
rallare. Vi bygger en 
digital räls som alla 
kan använda. På den 
rälsen kan det sedan 
växa fram en affärs-
modell som bygger 
på samarbete mellan 
bibliotek och bok-
handel, säger Jonas 
Lennermo. 

Atingo, grundat av systemleverantören Axiell och bokpubliceringsföretaget Publit, 
utmanar Elibs ställning på området och lanserar en ny modell för hur biblioteken 
ska arbeta med e-böckerna.

Av Jan-Erik Pettersson

▸▸
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verket så fungerar det jättedåligt där. Man 
försöker i allmänhet härma den fysiska 
boken när man bygger affärsmodeller för e-
boken: stå i kö, bara få låna en bok i taget, 
bara få låna ett visst antal av en titel innan 
boken är ”utsliten”. 

– Men man måste utgå från verkligheten, 
och verkligheten är att e-boken är en digital 
fil och digitala filer blir inte utslitna. 

– I själva verket står sig Sverige bra i jäm-
förelse. Här har vi kommit ganska långt och 
det finns ett växande internationellt in-
tresse för ”den svenska modellen”. Att hantera e-böcker 
som något digitalt, att säga: här är e-böckerna, låna så 
mycket du vill – det är kärnan i den modellen. Låt oss 
använda alla fördelar med detta och bygga affärsmodel-
ler efter de förutsättningarna.  

Digitala rallare. Problemet hittills har, enligt Jonas 
Lennermo, varit, att dels tekniken för att skapa en mer 
flexibel modell inte har funnits på plats, dels att affärs-
modellen som den nu ser ut inte fungerar fullt ut.

– Vi startar med tekniken, fastslår han. Vi ser oss som 
rallare. Vi bygger en digital räls som alla kan använda. 
På den rälsen kan det sedan växa fram en affärsmodell 
som bygger på samarbete mellan bibliotek och bokhan-
del. 

I Atingos modell lägger förlagen in e-böcker i data-
basen till det pris de själva väljer. De enskilda bibliotek-
en styr sedan, genom en rad filter på Atingos beställ-
ningssida, på vilka villkor de vill ta in böcker. 

Genom att öppna för en differentierad prissättning, 
och därmed möjlighet att ta ut högre priser på efterfrå-
gade böcker, kan förlagen lockas att släppa sina bäst-
säljande titlar för utlåning från första dagen i stället 
för att, som nu ofta sker, sätta karens på dem. Förlagen 
har sedan möjlighet att när som helst gå in och ändra 
priset, till exempel sänka det när den heta försäljnings-
perioden är över eller ta ut ett mycket lågt pris om en 
bok alls inte är efterfrågad. 

Atingos beställningssida är tänkt att då bli en plats 
där förlagen lär sig att betrakta biblioteken som en 
marknad. Ju mer förlagen tjänar på bibliotekslånen 
desto fler böcker kommer de att vilja ha med i bibliote-
kens kataloger.

– Biblioteken blir ur förlagens synpunkt som vilken 
annan återförsäljarkanal som helst, vilket gör att förla-
gen blir mer intresserade av att arbeta aktivt med dem, 
menar Jonas Lennermo.

Biblioteken ska kurera. Men prisdifferentiering torde 
vara en känslig sak. Följden kan till exempel bli att en 

allt större del av de pengar som biblioteken avsätter för 
e-böcker läggs på etablerade storsäljare.

– Fast det är inte alls säkert, menar Jonas Lennermo. 
Vi har ingen aning om hur förlagen kommer att agera 
prismässigt på sikt, men en viss prisdifferentiering på 
titelnivå blir det säkert fråga om. 

Jonas Lennermo framhåller att det inte är Atingos 
sak att tala om för biblioteken vilket utbud av e-böcker 
de ska ha eller för förlagen hur de ska tjäna sina pengar 
på e-böckerna. 

– De lokala biblioteken ska själva kurera sina katalo-
ger av e-böcker. Biblioteken bör sitta i förarsätet efter-
som det är de som har bokkunskapen och kunskapen 
om de egna låntagarna. 

Stadsbibliotekets projekt. Stockholms stadsbibliotek 
och Ordfront förlag driver sedan en tid tillbaka ett pilot-
projekt för att förbättra bibliotekens e-bokshantering 
som också innefattar en viss differentiering av priser-
na och där Publit fungerar som en distributör. Mikael 
Petrén, enhetschef på Digitala biblioteket på SSB, säger 
att det viktiga med detta samarbete är att man har ett 
fungerade avtal om villkoren för utlåningen. Atingo-
modellen har man inte tagit ställning till ännu, men 
Mikael Petréns uppfattning är att den inte löser biblio-
tekens grundläggande problem med ekonomisk förut-
sägbarhet och tillgång till titlar. 

– I Atingos upplägg kan biblioteket bestämma vilka 
förlags titlar man vill ha i den egna katalogen och 
man kan lägga in gränser för hur mycket lånen får 
kosta, men eftersom förlagen sätter priserna och kan 
ändra dessa när de vill, så faller titlar bort eller åker in 
i katalogen utan att biblioteken har någon riktig kon-
troll över det. Och det är precis en sådan situation som 
vi inte tycker är bra. 

– Man ska ha klart för sig att bibliotekens resurser för 
e-bokslån kommer att vara begränsade. Sätter förlagen 
väldigt höga priser på vissa nya titlar, så är det detsam-
ma som en karens. Tanken att alla bibliotek skulle kun-

na förhandla om villkoren med alla förlag 
är inte realistisk. Därför behövs, ovanpå de 
rena distributionsavtalen, ett gemensamt, 
bindande avtal mellan biblioteken och för-
lagen om villkoren för utlåningen – och 
detta gäller oavsett om det är Atingo eller 
Elib som distribuerar.

– När det gäller Ordfrontförsöket så vet 
vi att vi har tillgång till förlagets hela kata-
log och vi har kommit överens om prissätt-
ningen. Det är en differentierad prismodell 
där äldre böcker är något billigare än hos 
Elib och de nyaste lite dyrare. Vi kommer ▸▸

▸▸ "Vi ser oss som rallare. 
Vi bygger en digital räls 
som alla kan använda. På 
den rälsen kan det sedan 
växa fram en affärsmodell 
som bygger på samarbete 
mellan bibliotek och 
bokhandel."

" Man ska ha klart för sig 
att bibliotekens resurser 
för e-bokslån kommer att 
vara begränsade. Sätter 
förlagen väldigt höga 
priser på vissa nya titlar, 
så är det detsamma som 
en karens."

Tel: +46 472-300 36    •    info@biketjanst.se    •    www.biketjanst.seGÄLLER TOM 19 JANUARI 2014. GÅR EJ ATT KOMBINERA MED EV. ÅTERFÖRSÄLJARRABATTER!

Nu Ar det 

Hjul igen

O o

Från

MEDIATORN A3
Fyrsidig broschyrpelare med 20 platser för exponering och förvaring.   
Flytt- och snurrbart för fristående placering i lokalen.
20 st akrylplexi ingår i priset.

7495:-

8395:-

ASTRID
Snurrhylla för video, talboksdvd, daisy och pockets.

BIKE RAK BOKVAGN
Liten lätt arbetsvagn med 4 st hyllplan varav 2 flyttbara.
Ord. pris kulör grön/vit/röd 3 495 kr exkl. moms

2790:-

MILLE BOKTRÅG
Överskådlig framsideexponering i 3 fack med flexibla avdelare.
Finns tillgänglig i fler kulörer.

2295:-



Tel: +46 472-300 36    •    info@biketjanst.se    •    www.biketjanst.seGÄLLER TOM 19 JANUARI 2014. GÅR EJ ATT KOMBINERA MED EV. ÅTERFÖRSÄLJARRABATTER!

Nu Ar det 

Hjul igen

O o

Från

MEDIATORN A3
Fyrsidig broschyrpelare med 20 platser för exponering och förvaring.   
Flytt- och snurrbart för fristående placering i lokalen.
20 st akrylplexi ingår i priset.

7495:-

8395:-

ASTRID
Snurrhylla för video, talboksdvd, daisy och pockets.

BIKE RAK BOKVAGN
Liten lätt arbetsvagn med 4 st hyllplan varav 2 flyttbara.
Ord. pris kulör grön/vit/röd 3 495 kr exkl. moms

2790:-

MILLE BOKTRÅG
Överskådlig framsideexponering i 3 fack med flexibla avdelare.
Finns tillgänglig i fler kulörer.

2295:-



14 | biblioteksbladet 09:2013

längre fram att gå ut gemensamt och redo-
visa erfarenheterna av försöket, men så 
mycket kan jag säga redan nu som att det 
gett väldigt positiva effekter både ekono-
miskt och när det gäller själva utlåningen, 
säger Mikael Petrén. 

Elib kontrar. Atingos nya upplägg kommer 
att få konkurrens, det står redan klart. Stor-
förlagsägda Elib, som tidigare helt domine-
rat e-boksdistributionen i landet, presente-
rade på årets bokmässa en egen ny modell (se 
biblioteksbladet.se 3 oktober 2013 och notis 
på sid 15), vars grundtanke sägs vara maxi-
mal valfrihet för både bibliotek och förlag. 
Utöver den nu gällande Elib-modellen, som 
kommer att finnas kvar, lägger man till en modell lik-
nande Atingos där förlagen sätter pris och bestämmer 
hur länge detta ska gälla och biblioteken väljer ut titlar 
till den egna katalogen. Därutöver tänker man sig också 
en abonnemangsmodell där förlagen kan erbjuda ett 
fast pris för en grupp av titlar. 

– Det är utmärkt att det händer saker nu, säger Jonas 
Lennermo. Men vårt system finns idag och vi vet att det 
fungerar. Vi påstår inte att vi har alla de rätta svaren. 
Men vi tror att vi har tagit ett första steg i rätt riktning. 

Bibliotek satsar på 
e-verkstäder

I Mjölby och Kalmar satsas det nu på e-serviceverkstäder 
för att hjälpa människor med hur man ska använda olika 
tjänster på nätet. Regionförbundet i Kalmar län, Internet-
fonden och Regionförbundet Östsam satsar tillsammans 
700 000 kronor på ett pilotprojekt som inleddes i septem-
ber. 

Tanken är att e-serviceverkstäder ska erbjuda hjälp 
med hur man använder nätet optimalt, exempelvis med 
e-handel, enkla bankärenden eller hur man ska fylla i 
myndighetsblanketter. Det ska även finnas möjlighet att 
lära sig använda avancerad datorutrustning och olika da-
taprogram. En e-serviceverkstad bygger på samarbete 
mellan flera kommunala förvaltningar och olika myndig-
heter. Sedan två år har bibliotek och studieförbund i Öst-
ergötland arbetat för att fler människor ska bli digitalt 
delaktiga, men fler insatser behövs.

– Det här är en naturlig fortsättning som vi har på vår 
Digidel-satsning. Det här är inte bara ett ansvar biblio-
teket har utan även kommunen – att se till att bredda 
kunskapen hos våra innevånare, säger Birgitta Hellman 
Magnusson, bibliotekschef i Mjölby, till Corren.

Projektet med e-verkstäder är ettårigt och om det faller 
väl ut kommer konceptet att spridas. ÅE

”Nu går det inte längre”

Länsbiblioteket i Östergötland sade i slutet av sep-
tember upp avtalet med Elib. Uppsägningstiden är tre 
månader och i värsta fall kommer låntagarna i Öster-
götland inte kunna låna e-böcker från årsskiftet.

– Den här modellen blir för dyr – vi får inte välja, vi får 
inte äga och vi har ingen möjlighet att planera. Det är 
svårt att inte ha koll på pengarna, 5 % av mediebudge-
ten går till Elibs e-böcker och det är mycket pengar för 
ett litet bibliotek, säger Kerstin Olsson, länsbibliotekarie i 
Östergötland. 

Kerstin Olsson berättar att man gärna vill tillhandahålla 
e-böcker men att kring den 15:e varje månad slår utlå-
ningen av e-böcker i taket enligt den kvot man har an-
sett sig ha råd med. Då stryps tjänsten eftersom man inte 
längre har råd att ta hem fler böcker från Elib. Redan för 
ett år sedan försökte Östergötland säga upp tjänsten för 
omförhandling utan framgång. Nu ser man sig helt enkelt 
tvungen att göra slag i sak.

– Nu går det inte längre. Vi kan inte påverka urvalet, 
har ingen koll på pengarna och vi har ingen kontinuitet i 
tjänsten. Om Elibs nya modell kan erbjuda det är vi intres-
serade, säger Kerstin Olsson. 

Om de delade meningarna som råder i Östergötland 
efter länsbibliotekets beslut se sid 16.

HZ

" Publit växte fram ur 
något så vardagligt som 
en läsecirkel. Deltagarna 
upptäckte att det var 
nästan omöjligt att få 
tag på exemplar av Stig 
Claessons böcker och 
man började fundera 
kring problematiken med 
återutgivning av äldre 
titlar i låga upplagor."

▸▸

fakta: Publit och Axiell

Publit, som är ena parten i Atingo, växte fram ur något så vardagligt 
som en läsecirkel. Deltagarna upptäckte att det var nästan omöjligt att 
få tag på exemplar av Stig Claessons böcker och man började fundera 
kring problematiken med återutgivning av äldre titlar i låga upplagor. 
Publit, som startade 2006, kom alltså ursprungligen att syssla med 
det som kallas print-on-demand. Men efterhand har verksamheten 
breddats, både vad det gäller tryckta pappersböcker för förlags räkning 
och även åt privatpersoner (självpublicering) och inte minst produktion 
och distribution av digitala böcker. Publits tjänster anlitas idag av cirka 
300 förlag. 

I Atingo-satsningen har man slagit ihop sina påsar med den stora 
systemleverantören Axiell med huvudkontor i Lund som levererar 
digital infrastruktur till cirka 1 000 svenska folkbibliotek och 3 000 
skolbibliotek och som även har kunder i övriga Norden och i Stor-
britannien. Axiell har utvecklat vad man kallar en ny infrastruktur 
för e-lån (benämnd eHub), som möjliggör för det lokala biblioteket 
att hålla kvar låntagaren på sin egen hemsida och därmed skaffa sig 
detaljerad kunskap om sina lokala låntagare av e-böcker. 

Nu är vi ännu mer 
lättlästa!
Nagelbitande spänning, gripande romaner och fantastisk 
fakta – nu har vi tagit fram fem nya titlar på vår allra mest 
lättlästa nivå: Nivå 1. Perfekt läsning för den som är ny i 
språket eller har andra lässvårigheter!

I samma båt och Noors trädgård är två av våra lättlästa 
favoritromaner som nu återberättas till den allra enklaste 
nivån så att ännu fler ska kunna njuta av dem.

För den som gillar spänning rekommenderar vi Grannen  
och Olyckan – två vardagsmysterier som är omöjliga att 
lägga ifrån sig!

Faktaböcker kan vara vägen till läsning för många.  
Den senaste från LL-förlaget är Jeffery Ige – vägen till  
Paralympics. Boken innehåller en mängd bilder och berättar 
den inspirerande historien om en fantastisk kulstötare. 
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Annons till BBL  2013 från WAGNER Form AB       130823

Annons 1 o 2  (olika) = 2 st olika annonser för införande i alla nummer löpande utom nr 6/7. 
(en tidig o en sen placering i tidningen enl. tidigare orderbekräftelse.)

 

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

(1) (2)

(2 st annonser
(olika) i BBL 
alla nr utom 
6/7.

BiblioteksGUIDE för webben

www.wagnerform.se www.wagnerform.se

BiblioteksGUIDE i mobilen



Ingen modell – bara ramar
Elibs nya modell är ingen modell utan ramar och därför omöjlig att ta 
ställning till. Det säger Mikael Petrén, enhetschef för Digitala biblio-
teket vid Stockholms stadsbibliotek. Han säger också att de bibliotek 
som pratar med Elib i e-boksfrågan har blivit informerade om ramver-
ket och har fått lämna synpunkter vilket är en annan sak än ”samar-
bete” som man från Elibs sida vill påskina.

Redan under årets Bok & Bibliotek aviserade Elib en ny modell för 
utlån av e-böcker. Det gamla systemet – av kritikerna utdömt som 
föråldrat – ska finnas kvar men ”mer flexibelt” och med fri prissätt-
ning.  

I det nya systemet ska, enligt Elib, biblioteken själva kunna kurera 
sitt utbud mot att förlagen bestämmer vilka titlar de vill erbjuda och 
till vilket pris. Därtill vill man skippa karenserna och i gengäld införa 
en styckelicensmodell – en modell som Svenska Förläggareföreningen 
har talat sig varm för – där man behandlar e-boken som en pappers-
bok, dvs som ett enstaka exemplar som biblioteket kan köpa in ett 
antal av för utlån under viss tid. Är alla exemplaren utlånade, ja då får 
man ställa sig i kö. I den mix av olika modeller som man nu försöker sy 
ihop ser man från Elibs sida också framför sig en abonnemangsmodell 
där förlagen kan låta bibliotek låna ut en grupp med titlar till en fast 
summa.

– Jag tycker att det är roligt att det rör på sig, att det kommer ini-
tiativ men med det sagt vill jag också säga att det är omöjligt att ta 
ställning till Elibs modell eftersom den inte är en modell – det som 
presenterats är ramar till en modell, säger Mikael Petrén.

– Vi saknar detaljer kring villkor och prissättning eller hur man t ex 
tänker kring styckelicensmodellen – är det meningen att man ska 
förnya efter viss tid, eller? Utan detaljer kring villkor och prissättning 
är det svårt att ta ställning. Vi förhandlar ju dessutom inte priser med 
Elib utan med förlagen, ovanpå de här ramarna krävs det förhand-
lingar.

Nu finns det verkligen behov av att stora aktörer som KB och SKL kli-
ver in i matchen, menar Mikael Petrén.

– Vi går från en visserligen frustrerande men relativt enkel situation 
till en på många sätt väldigt komplex situation, säger Mikael Petrén 
som tycker att affärsmodellerna ska vara enkla och transparenta och 
att den friktion som krävs istället ska byggas in i det digitala biblio-
teket. 

I slutet av oktober lanserade Stockholms stadsbibliotek ”en ny stra-
tegi för e-böcker” där man bl a tycker att den s k Stockholmsmodellen 
(samarbete med Ordfront och Publit) borde bli en modell för hela Sve-
rige. HZ

Nu är vi ännu mer 
lättlästa!
Nagelbitande spänning, gripande romaner och fantastisk 
fakta – nu har vi tagit fram fem nya titlar på vår allra mest 
lättlästa nivå: Nivå 1. Perfekt läsning för den som är ny i 
språket eller har andra lässvårigheter!

I samma båt och Noors trädgård är två av våra lättlästa 
favoritromaner som nu återberättas till den allra enklaste 
nivån så att ännu fler ska kunna njuta av dem.

För den som gillar spänning rekommenderar vi Grannen  
och Olyckan – två vardagsmysterier som är omöjliga att 
lägga ifrån sig!

Faktaböcker kan vara vägen till läsning för många.  
Den senaste från LL-förlaget är Jeffery Ige – vägen till  
Paralympics. Boken innehåller en mängd bilder och berättar 
den inspirerande historien om en fantastisk kulstötare. 
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– Jag är rädd för att vi tappar nya grupper av 
människor som hittat till biblioteket just 
för e-böckernas skull. Om e-böckerna för-
svinner tappar vi e-boksläsarna och jag tror 
att det finns en risk att de kanske inte kom-
mer tillbaka, säger Birgitta Hellman Mag-
nusson, bibliotekschef i Mjölby, med anled-
ning av att Länsbiblioteket i Östergötland 
sagt upp e-boksavtalet med Elib.

Götabibliotek består av ett biblioteks-
samarbete mellan 13 östgötakommuner 
samt Tranås – ett samarbete som innebär 
många fördelar, både för användarna och 
biblioteken. Men det finns svårigheter med 
att ingå i ett gemensamt bibliotekssystem 
när ett gemensamt e-boksavtal plötsligt 
sägs upp. Birgitta Hellman Magnusson är 
kritisk till uppsägningen, det hade varit 
bättre om flera länsbibliotek hade agerat 
tillsammans samtidigt. 

– Det hade gett bättre effekt om man 
samordnat med de län som har liknande 
bibliotekssamarbeten. Varför ska just öst-
götarna drabbas av att kanske stå utan 
e-böcker efter nyår? 

För det enskilda kommunbiblioteket 
innebär det att möjligheten att sluta egna 
e-boksavtal inte finns, menar hon. 

– När det gäller övriga medieinköp är vi 
fria att välja men när det gäller e-böcker 
måste vi samordna oss, konstaterar Birgitta 
Hellman Magnusson. 

Idag registreras alla Elib-lån på en och 
samma faktura, och fördelas proportionellt 
per invånare till länets kommuner. 

– Sedan vi gick över till att fakturera 
e-böcker procentuellt per invånare i länet, 
har några kommuner sagt ifrån att de inte 
vill betala så mycket för e-böcker, t ex Norr-
köping. Då hela länet tvingats lägga sig 
på en lägre kostnadsnivå drog vi ner utlå-
ningstaket till 2011 års nivå, vilket nu också 
har lett till att avtalet har sagts upp.

Birgitta Hellman Magnusson undrar 
också om det är rimligt att biblioteken 
ständigt klagar över de alltför höga kostna-

derna för e-böcker. Kanske måste man beta-
la mer, menar hon. I Mjölby har biblioteken 
valt att satsa 10 procent av mediebudgeten 
på e-böcker. 

– Vi har gått ifrån att köpa dyra biblioteks-
band och decentraliserat, vilket inneburit 
billigare vägar och ändrade inköpsrutiner. 
Dessutom har vi valt att satsa på en Medie-
jukebox för att få fler digitalt delaktiga.

Birgitta Hellman Magnusson anser att 
man hade kunnat undvika en avtalsupp-
sägning genom att ha förhandlat och dis-
kuterat mer, kämpat och försökt förklara 
dilemmat för politikerna och kanske även 
ansökt om extramedel under en övergångs-
period för att klara utlåningen av e-böcker.

– Beslutet att ta bort den här typen av 
tjänst – ska det vara politiker eller tjänste-
män som avgör det? Vad sänder det för sig-
nal när man tar bort en modern och efter-
frågad tjänst som denna? Och hur ska vi nå 
samsyn kring det faktum att vi måste anslå 
mer pengar till e-böcker oavsett vilken ut-
låningsmodell vi väljer i framtiden? 

I den gamla arbetarstaden Norrköping 
har man till skillnad från några av de min-
dre kommunerna i Götabiblioteket inte 
varit lika villiga att satsa på e-böcker, häv-
dar Birgitta Hellman Magnusson. Något 
som drabbar bibliotekssamarbetet efter-
som Norrköpings röst väger ungefär lika 
tungt som Tysklands i EU-samarbetet. 
Men det är något som Birgitta Hjerpe, bib-
liotekschef på Norrköpings stadsbibliotek, 
inte känner igen sig i. 

– Självklart vill vi erbjuda en god tillgång 
till e-böcker. Vi har ju arbetat aktivt med 
digital delaktighet under flera år och det 
har i sin tur ökat efterfrågan på e-böcker. 

– Problemet är att våra kostnader för 
e-böcker femdubblades mellan åren 2011 
och 2012 och i år har vi nästan fördubblat 
kostnaden igen. Vi har redan gjort omprio-

riteringar i mediabudgeten – var ska vi skä-
ra ned ytterligare och för vilka användare? 
Ska vi minska på inköp av skönlitteratur 
och bara erbjuda digitalt kompetenta an-
vändare tillgång? 

Birgitta Hjerpe understryker att det nu-
varande e-boksavtalet under en längre tid 
har diskuterats och kritiserats av många i 
biblioteksvärlden, bland annat av Svensk 
Biblioteksförening, men utan resultat. 
Elibs dominerande ställning på markna-
den är problematisk och en nationell sam-
verkan skulle kunna göra skillnad, menar 
Birgitta Hjerpe.

– Vi ser fram emot en ny förhandling och 
ett nytt avtal för e-böcker som förhopp-
ningsvis ger rimliga kostnader och villkor 
för biblioteken. Under tiden lyfter vi fram 
de fria e-böckerna och marknadsför dem 
via Götabibliotekens hemsida, avslutar 
Birgitta Hjerpe.

I sociala medier har Birgitta Hellman 
Magnussons kritik bemötts med förstå-
else men framför allt med glada tillrop om 
att fler borde agera tillsammans mot Elibs 
monopolställning. Viktor Sarge, region-
bibliotek Halland, skriver dessutom att det 
kanske rent av är praktiskt möjligt för Elib 
att låta den enskilda kommunen, Mjölby, 
sluta enskilt avtal i detta läge, när företa-
get annars riskerar att stå helt utan kund. 
De flesta sympatisörer har uppmanat alla 
läns- och regionbibliotek att agera tillsam-
mans i solidaritet med Götabiblioteken som 
var modiga nog att ta första steget. Och 
som en blixt från ovan klev då Stockholms 
stadsbibliotekarie Inga Lundén, tillika ord-
förande i Svensk Biblioteksförening, och 
Mikael Petrén, chef för digitala biblioteket, 
in i matchen och publicerade debattinläg-
get om den s k Stockholmsmodellen i DN. Som 
BBL tidigare rapporterat har Stockholms 
stadsbibliotek tecknat avtal med Ordfront 
förlag och distributören Publit om fri till-
gång till förlagets alla e-böcker. Ordfront får 
betalt för varje lån, men kostnaden är högre 
för nya böcker än för äldre titlar. De bägge 
hoppas nu att övriga bibliotek i landet vill 
vara med i Stockholmsmodellen och göra 
den till en Sverigemodell. Både SKL och kul-
turministern var snabba på bollen och väl-
komnar förslaget. 

Debattinlägg i vissa lokaltidningar kan 
löna sig. ■

Kritisk röst i Götabiblioteket
Modigt eller dumt? Meningarna 
är delade om Länsbibliotek 
Östergötlands beslut att säga 
upp e-boksavtalet med Elib.

Av Åsa Ekström

Birgitta Hellman. Birgitta Hjerpe.
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Barnpallarna från tyska Werkhaus är 
fantastiska på många sätt.
 Förutom att de är ovanligt smarta 
och stabila är de gjorda av återvunnet 
trämaterial och tillverkade med minsta 
möjliga påverkan på miljön. 
 De är lätta att sätta ihop och plocka  
isär och perfekta för att snabbt möblera 
i sittgrupper där barn och ungdomar 
samlas.
 Och så det mest fantastiska av allt.
 Ni kan få er egen design i form av 
bilder, illustrationer eller logos till en 
låg kostnad även vid små upplagor.  
 Kontakta oss för mer info.

www.eurobib.com  I  046-31 18 50  I  direct@eurobib.se  I  Part of Lammhults Design Group 

Pall med eget motiv från

244:-

Nu kan alla designa 
sin egen pall.

/st

25 pallar: 342:-/st* (min upplaga)
50 pallar: 307:-/st*
100 pallar: 244:-/st
*ställkostnad tillkommer  
med 570:- vid mindre 
upplagor än 100 pallar.
För större upplagor, begär offert.
Frakt ingår, moms tillkommer. 
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Ny inriktning på 
Malmö stadsbibliotek

– Vi måste bli bättre på att nå och locka de grupper som 
idag inte hittar till biblioteket, säger Torbjörn Nilsson, 
Malmös nya stadsbibliotekarie. 

I våras tillträdde Torbjörn Nilsson som stadsbibliotekarie 
i Malmö. Under hans regi ska Malmö stadsbibliotek göras 
synligare och hitta nya vägar för exponering.

Av Johan Erichs

 Torbjörn Nilsson är färsk stadsbibliotekarie i 
Malmö. Han vill synliggöra och bredda bibliote-
kets verksamhet och på olika sätt försöka nå de 
grupper som idag inte är knutna till biblioteken.

– Vi måste nå nya grupper för att skapa uppbackning 
för att behålla vår position som oberoende mötesplats i 
framtiden. Besökarperspektivet ska definieras tydliga-
re och genom att vara uthållig och målgruppsinriktad 
ska vi nå en bredare publik, säger Torbjörn Nilsson.

Det första Torbjörn Nilsson gjorde när han tillträdde 
våren 2013 var att fråga samtliga i personalen: Vem vill 
ni ha som besökare på Malmö stadsbibliotek? Ett första 
steg i att få unik kunskap om vilka som rör sig på Mal-
mö stadsbibliotek, vilka som saknas och vilka man inte 
bryr sig om i tillräckligt hög utsträckning idag.

– Detta första möte var ett försök att i praktisk hand-
ling signalera att från och med nu bygger vi tillhörighet 
och förtroende. Jag hade möte med alla och har nu en 
lång lista över personer och grupper som är intressanta 
för vår verksamhet. Personalen var väldigt inspirerad 
av att berätta och diskutera verksamheten utifrån 
besökarperspektivet.

Den nya bibliotekschefen har nära följt Malmö 
Stadsbiblioteks utveckling under senare år, från ut-
sidan är han noga med att tillägga.

– Jag ser att det finns väldigt goda utvecklingsmöj-
ligheter eftersom kompetensnivån är så hög. Vi har en 
väldigt bra mix i personalen och en organisation som 
är förändringsbenägen. Efter mina möten med medar-
betarna tolkar jag det som att man delvis vill arbeta på 
ett annat sätt än man har gjort tidigare – mer inriktade 
mot Malmöborna, besökarna och enskilda grupper.

I det skede som biblioteket nu befinner sig i, betonar 
Torbjörn Nilsson vikten av att ta reda på mer om besö-
karen som den mest angelägna frågan för att kunna ut-
veckla biblioteksverksamheten.

– Vi måste bli bättre på att lära oss mer om våra besö-
kare och mer om Malmöbornas liv och önskemål i ett 
brett perspektiv. Där finns en stor potential för vår ut-
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veckling. Det underlag vi får genom ökad kunskap om 
Malmöborna ser jag gärna kopplat till Malmö-kommis-
sionens pågående arbete om stadens väg mot en socialt 
hållbar framtid, att i samklang med den forma en ny 
strategi. 

Bibliotekets uttalade demokratiuppdrag att kunskap och läs
ning ska vara tillgänglig för alla, verkar ligga dig varmt om 
hjärtat.
– Därför måste vi fördjupa våra relationer med alla 
grupper av Malmöbor. Biblioteket ska vara en fristad för 
yttrandefrihet och demokrati. Det blir allt färre sådana 
platser i samhället. Dessutom ser jag biblioteket som 
en i dagens samhälle unik och attraktiv plats för låg-
intensiva möten, en otvungen mötesplats.

Din föregångare Elsebeth Tanks strategi ”Darling Library” har 
varit både omdiskuterad och omstridd.
– Jag är helt enig om att biblioteken inte bara kan inrik-
ta sig på utlåning, tvärtom måste vi skapa modeller för 
få fram fler nya tjänster och miljöer som upplevs som 
angelägna av invånarna. Däremot tror jag att många 
efterfrågade en praktisk tillämpning av konceptet när 
det gäller utväxlingen till medarbetarna – en strategi 
för att ge medarbetarna på alla nivåer i organisationen 
en möjlighet att stötta konceptet. Jag vill utveckla det 
kommunikativa biblioteket, med utmärkt intern kom-
munikation för att få oss att må och jobba bättre till-
sammans – och med en tydligare extern kommunika-
tion. Fortfarande uppfattar många oss som ett renodlat 
lånebibliotek. Vi måste bli bättre på att välja rätt kom-
munikationskanaler till rätt målgrupp. Vi måste hitta 
fler kontaktytor med våra prioriterade målgrupper och 
vi måste nå nya besökare genom att våga sticka ut mer 
och ta risker, till exempel när det gäller vem vi bjuder 
in som föreläsare. Viktigt är att i kommunikationen 
förmedla att biblioteket är en samhällsresurs för alla 
människor. 

Många bibliotek har under senare år vidgat sin verksam
het just för att attrahera nya besökargrupper. Idag finns det 
bibliotek som förmedlar kläder, lånar ut verktyg mm. Var går 
gränsen?
– Det måste finnas en koppling till bibliotekets kärna 
som en kunskapsutvecklande aktör, den kopplingen 

ska helst finnas även om utbudet självklart kommer att 
förändras i takt med samhällsutvecklingen. Men vi och 
andra stora bibliotek är välbesökta vilket talar för att vi 
driver en bra kärnverksamhet och den måste alltid vår-
das.

Biblioteket har en självskriven plats i samhället men varu
märket exponeras inte särskilt flitigt. Vilka möjligheter ser du 
i nya samarbetspartners och andra sammanhang att figurera 
i?
– Där finns en potential. Vi är idag inte tillräckligt duk-
tiga på att synas. Enligt mig ska man på ett smartare 
sätt än idag både marknadsföra och kommunicera bib-
liotekets verksamhet. Varför deltar inte biblioteken 
mer aktivt i kulturdebatten och positionerar sig i olika 
miljöer som inte är historiskt knutna till verksam-
heten? Vi ska synas och märkas mer, gärna i folkliga 
sammanhang som festivaler och idrottsevenemang.

Vi ser inom flera samhällsfunktioner att möjligheten till per
sonliga möten tunnas ut i takt med att digitaliseringen och 
kravet på egenservice ökar. Kommer den pågående förändring
en också att märkas allt starkare på biblioteken?
– Det personliga mötet kommer definitivt att finnas 
hos oss även i framtiden. Vi behöver tvärtom utveckla 
vår bemötandekompetens för att kunna ta hand om 
alla slags människor. Just det första mötet – att känna 
av besökaren, tyda signaler och behov – blir alltmer be-
tydelsefullt.

Det diskuteras om biblioteken också ska inrymma olika former 
av medborgar och samhällsservice.
– Det är bra om biblioteken är integrerade i andra verk-
samheter som är relevanta för människors behov, gär-
na i olika offentliga rum. Jag är dock tveksam till om 
biblioteket ska ta över rena samhällsuppgifter men 
kanske ska vi, i större utsträckning än idag, finnas sida 
vid sida med andra samhällsverksamheter. Ett exempel 
är ”första hjälpen” som vi skulle kunna ha i våra lokaler 
medan en aktör som arbetsförmedlingen nog inte ska 
ligga i biblioteket rent fysiskt.

Det är ju allmänt känt att det förekommit personalmissnöje 
riktat mot ledningen under de senaste åren på Malmö stads
bibliotek. Hur ser du på personalfrågan? Personalen benämns ▸▸
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ju ofta i floskeltermer som en fantastisk resurs 
men behandlas kanske inte alltid som en sådan?
– Det är avgörande både för att skapa en ef-
fektiv och trivsam arbetsplats att styrning-
en och budskapen från ledningsgruppen 
landar på ett tydligt och humant sätt i alla 
arbetsgrupper och hos den enskilde med-
arbetaren. Det räcker inte med att peka på 
visioner och strategier utan alla måste veta 
vad de praktiskt ska göra och bidra med.

Hur ser du på ledarskapsfrågan?
– Jag tror mest på ett coachande ledarskap 
där det finns möjlighet att rätta till misstag 
under arbetets gång. Ledningen ska kom-
municera mål, inriktning och ramar med-
an ansvar och mandat att fatta beslut ska 
ligga ute i organisationen. Dessutom måste 
det vara full transparens i verksamheten, 
inte minst för att undvika otydligheter som 
kan väcka spekulationer och rykten.

Den offentliga kakan förväntas minska i fram
tiden. Tvingar det biblioteket att ta kommersiella 
åtaganden, t ex erbjuda konsulttjänster?
– Det handlar om vilken grundsyn som 

finns på den politiska nivån. Jag är tveksam 
till rena konsultuppdrag eftersom vi som 
bibliotek måste värna vårt oberoende.

Din första sväng i den lokala dagspressen hand
lade om att Malmö stadsbibliotek utfärdar låne
kort till papperslösa flyktingar. PRhandling eller 
handlar det om starkt symbolvärde för biblio
teket?
– Viktig fråga inte minst för att slå fast att vi 
verkligen menar allvar med att biblioteket 
ska var en plats för alla.

Hur vill du bli ihågkommen när du en gång i 
framtiden lämnar ditt uppdrag som stadsbiblio
tekarie?
– Att ha varit med om att utveckla ett Mal-
mö stadsbibliotek som hela tiden förnyar 
sig i takt med malmöbornas behov och med 
koll på teknik- och samhällsutvecklingen. 
 ■ Torbjörn Nilsson – helt kort

Namn: Torbjörn Nilsson
Ålder: 56
Familj: Gift och fyra barn varav två egna.
Tidigare uppdrag/karrär: Kulturchef i Hässleholm, 
kulturansvarig i Lund, bibliotekschef i Höganäs, 
bibliotekschef i Helsingborg, barnkultursekreterare 
i Malmö och bibliotekarie i Tomelilla och Lund.
Bostadsort: Lund men söker bostad i Malmö som är 
en härlig stad.
Jobbar: 40 timmar, jag tror man gör mest nytta då.
Motion: Gympa och spinning.
Resmål: Sydafrika gillar jag och ett resmål jag vill åka 
till är Japan.
Vardagsgillar: Promenera och gå omkring i storstads-
miljöer.
Hobby: Går på handboll, följer Lugi.
Läser helst: Samhällsorienterad fiction och facklit-
teratur kring biblioteksutveckling.

 Rädda gorillan
Bli Djungelfadder på wwf.se/djungelfadder
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▸▸

Medicinsk  
bibliotekarie
–  med fokus på nytänkande  

och verksamhetsutveckling 

För mer information ring personaldirektör  
Eva Runestig, tel 0176-326 408

Välkommen till utvecklingsbolaget  
TioHundra AB i Norrtälje!

För mer information besök 

www.tiohundra.se/ledigajobb
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Fruktbart 
samarbete 
kring det 

informella 
lärandet

Av Henriette Zorn
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Malmö Lärcentrum 
ligger på andra 
våningen i Slottet 
på Malmö stadsbib-
liotek. 
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lanstadielärare, bland annat har han varit biblioteks-
ansvarig vid Kirseberga bibliotek och utvecklingsleda-
re i Kalmar län.

Malmö Lärcentrum – ett samarbete mellan Stads-
biblioteket och Utbildningsförvaltningen – har drivits 
i projektform sedan 2010. Förra hösten gavs klartecken 
om att projektet får en ny treårsperiod och förhopp-
ningsvis kommer verksamheten att permanentas.

– Projektet har fått positivt genomslag inom biblio-
teksorganisationen och inneburit en utveckling för t ex 
IT-frågor och korsbefruktningar. Internt har den också 
gett upphov till många diskussioner om bibliotekarie-
rollen och kompetensfrågor.

– Det är en unik satsning såtillvida att biblioteket har 
anställt tre pedagoger som arbetar tillsammans med 
ett tjugotal bibliotekarier för att hjälpa och stötta besö-
karna.

Formellt sorterar Lärcentrum under Kulturförvalt-
ningen men Utbildningsförvaltningen bidrar till kost-
naderna för pedagoglönerna. 

Den meste besöka-
ren på Lärcentrum 
är en kille på 25–35 
år som är relativt 
högutbildad. Cirka 90 
procent av besökarna 
kommer tillbaka.  Malmö lärcentrum är beläget på an-

dra våningen i Slottet på Stadsbiblio-
teket, ingång Kung Oscars väg. Här 
har man skapat en modern lärande-

miljö och en mötesplats där människor med olika er-
farenheter och kunskaper kan träffas, diskutera och 
lära av varandra. Här finns tillgång till 28 välutrustade 
datorer med en rad olika programvaror som InDesign, 
Photoshop och Illustrator, men också bra hjälpprogram 
för personer med dyslexi eller som behöver läs- och 
skrivhjälp. Man arbetar i både mac- och pc-miljö och 
det finns tillgång till scanner och skrivare. Men fram-
för allt: Lärcentrum är gratis och öppet för alla och det 
finns alltid tillgång till personal som kan hjälpa till med 
informationssökning, teknik, bildredigering, hur man 
lägger upp en artikel på bästa sätt, skriver cv m m.

– Även om vi inte kan allt så ska vi erbjuda allt, säger 
Stefan Wahlstedt som är projektledare på Malmö Lär-
centrum.

Han har en bakgrund som bibliotekarie och mel-

Det livslånga, fria och informella lärandet står i fokus på Malmö lärcentrum – ett samarbete på 
tvären mellan två förvaltningar och unikt så till vida att man kunnat anställa tre pedagoger som 
arbetar tillsammans med bibliotekarierna.
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– Vi har en egen kasse med pengar på 2 miljoner per 
år som går till löner för pedagoger och kostnader för 
teknik. 

Nyckelord för den personal som jobbar i Lärcentrum 
är ”ett öppet förhållningssätt”. För att lärande ska kän-
nas inspirerande och meningsfullt måste individen 
känna sig delaktig i lärandemiljön. Därför arbetar man 
aktivt för att besökarna ska känna sig som medprodu-
center i verksamheten.

– Att använda den kompetens som finns bland an-
vändarna – vi har t ex mycket frilansjournalister bland 
våra besökare – är något vi kommer att satsa mer på 
framöver liksom på IKT-stöd, hur man kan utveckla 
den fysiska miljön och Open Office-konceptet, säger 
Stefan Wahlstedt.

Open Office handlar om att bjuda in företag och 
organisationer att jobba och synas i Lärcentrums miljö 
några dagar för att skapa en ny dynamisk miljö i biblio-
teket. Hittills har Lärcentrum haft besök av en reklam-
byrå, ett spelföretag, en webbyrå och ett e-boksförlag 
under varsin vecka. Under eftermiddagarna har det 
varit regelbundna programpunkter som föreläsningar, 
debatter och företagspresentationer. De anställda på 
företagen har även ställt upp som så kallade ”levande 
böcker” och låtit sig lånas ut till besökarna. På så sätt 
har bibliotekets besökare fått möjlighet att prata och 
diskutera med exempelvis en copywriter, en spel-
designer och en e-boksstrateg och dessa ”levande böck-
er” kan på det sättet fungerar som ett slags yrkesväg-
ledning.

Man arbetar också medvetet för att skapa synergief-
fekter i rummet genom att möblera på ett sådant sätt 
att möten möjliggörs. Överhuvudtaget är varken möb-
lering eller organisation i rummet statisk. Avdelningen 
använder sig även av andra utrymmen på Stadsbiblio-
teket. På det öppna torget strax utanför Lärcentrum ar-
rangeras regelbundet olika typer av program, utställ-
ningar, språkträning med mera. 

Många behöver hjälp att navigera i den digitala värl-
den och det är inte bara äldre och pensionärer. Även 
yngre kan behöva stöd för att hantera digitala uppgif-
ter. Socioekonomiska skäl gör att många människor 
inte har tillgång till dator varken i hemmet eller på 
arbetsplatsen.

Lärcentrum når ett brett spektrum av besökare i 
olika åldrar. Stefan Wahlstedt talar t ex om nypensione-
rade Jörgen som kom till biblioteket för att få struktur 
på tillvaron och fick hjälp med att leta upp och köpa en 
digitalkamera. Sedan började han fotografera allt och 
alla. Idag scannar Jörgen sina gamla diabilder, deltar 
i internetforum och läser Digital bildproduktion vid 
Högskolan i Jönköping. 

Ensamkommande flyktingbarn är en annan grupp 
som besöker Lärcentrum men om man skulle ringa in 
den meste besökaren är det en kille i 25–35 år som ändå 
är relativt högutbildad, menar Stefan Wahlstedt. Cirka 
90 procent av besökarna kommer tillbaka.

– Vi når besökare från närområdet, dvs centrum. Den 

Fakta Lärcentrum Malmö

Projektperiod: 2013–2015
Projektgrupp: 6 personer
Bemanning: 20 bibliotekarier + 3 
pedagoger
Öppettider: 10–20 vardagar och 11–17 på 
helger
För mer information:  
stefan.wahlstedt@malmo.se

Det pedagogiska arbetet i Lärcentrum 
utgår från det fria och informella läran-
det utifrån begreppen Bollplank, Knyt-
kalas och Vi säger ja! – ett pedagogiskt 
manifest.

I korthet står "Bollplank" för att man 
inte vill vara den som har svaret utan 
istället den som lyssnar och ställer 
frågor.

”Knytkalas” står för att involvera 
Lärcentrums besökare så att de blir 
delaktiga i arbetet med att utveckla 
verksamheten. Ett exempel är ”Dela 
live” där man kan dela med sig av digi-
tala tips och idéer.

”Vi säger ja!” betyder att Lärcentrum 
samarbetar med olika organisationer och 
utbildningsanordnare. Tillsammans med 
Malmö högskola erbjuder Lärcentrum 
till exempel varje onsdag ”En akade-
misk kvart”. Forskare presenterar under 
15 minuter sin forskning för en intres-
serad och återkommande lunchpublik. 
Sedan ett antal år samarbetar biblioteket 
med Röda Korset kring verksamheterna 
Språkcafé och Läxhjälp samt SFI.

Fakta besöksenkät

I våras genomförde Malmö Lär-
centrum en besökarenkät. Den 
gav vid handen att 60 % av besö-
karna var män i åldern mellan 15 
och 87 år med en medelålder på 
40 år. Över hälften uppgav att de 
hade högskole- eller universitets-
utbildning. 89 % av besökarna 
kom från Malmö, företrädesvis 
från Centrum samt Västra och 
Södra innerstaden. Cirka hälften 
hade svenska som modersmål, 
därefter var persiska, dari och 
engelska de vanligaste moders-
målen.

Över 60 % hade fått informa-
tion om Lärcentrum via biblio-
teket. Det man gjorde mest vid 
sitt besök var att skriva ut och 
scanna (43 %), söka information 
(40 %) samt skriva texter (37 %).

57 % angav att de upplevde att 
de fått ökad kunskap i samband 
med sitt besök. 

33 % frågade alltid personalen 
om hjälp, 61 % angav att de ibland 
frågade om hjälp. 97 % upplevde 
personalens bemötande som bra 
eller mycket bra.

Enkäten visade också att 
många av Lärcentrums besökare 
kommer tillbaka – 55 % hade 
besökt Lärcentrum fler än åtta 
gånger. 94 % hade för avsikt att 
återkomma.

I oktober i år genomfördes en 
ny besöksenkät. HZ

digitala klyftan skär över klassgränserna och visst 
vore det önskvärt att i projektet kunna omfamna de 
grupper utanför innerstaden som har mest behov.

Åt vad ägnar sig då denne 80-talistkille som är Lär-
centrums meste besökare?

Söka information både i biblioteket eller via datorn 
i världen; Skriva alltifrån cv, jobbansökningar eller 
skolrelaterat arbetet. Många behöver avskildhet eller 
bara en plats att hänga på.

Enligt en enkät som Lärcentrum genomfört bland 
besökarna framgår behovet av att möta personal eller 
som Stefan Wahlstedt uttrycker det: ”folk vill träffa en 
människa.”

Ett mål under de kommande åren är att öka känne-
domen om Lärcentrum. Det har t ex visat sig att bara 7 
procent av besökarna har fått kännedom om Lärcen-
trums resurser via de utbildningar de är i. De flesta 
kommer via biblioteket. ■
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 Det går inte att tänka på kulturpolitik utan  
 att tänka på folkbiblioteken. Men det går  
 heller inte att tänka sig folkbiblioteken  
 utan en kulturpolitik. Och ingen av de 

båda är på något sätt statiska utan förändras över tid – i 
bästa fall i samklang, i sämsta fall för att man måste. 
Tvådagarskonferensen Biblioteken som kulturhus – en 
utvecklingsväg för folkbiblioteken, gav en god mix av ex-
empel från forskning, praktik och kulturpolitik kring 
begreppet kulturhus. Och redan rubriken ”… en utveck-
lingsväg för folkbiblioteken”, skvallrar om hur man väl-
jer att se på saken idag i tider där besök och utlån går 
ned och folkbibliotekens legitimitet hotas att naggas i 
kanten.

Jenny Johannisson, universitetslektor på Högskolan 
i Borås, inledde konferensen med att sätta kulturhus-
tanken i ett historiskt och kulturpolitisk sammanhang. 
Hon påminde om att kulturhustankens rötter – liksom 
för övrigt kulturpolitikens – kan spåras till Frankrike. 
För det var den franske kulturministern (och författa-
ren) André Malraux som i slutet av 1950-talet lanserade 
kulturhusen som ett sätt att demokratisera kultur-
livet och göra konsten och kulturen tillgänglig för fler 
än den kulturbärande eliten av välutbildade kvinnor i 
storstäderna. En idé som slog fel när man fann att det 
fortfarande var samma kulturintresserade människor 
som tog del av det tillgängliga utbudet. Under 1960- 
och 70-talen utvecklas idén om en demokratisering av 
kulturen och en kulturpolitik med tyngdpunkt på ge 
fler möjlighet att delta och framför allt utöva, dvs vara 
medskapande. Jenny Johannisson beskriver det som 
framväxten av en kulturpolitik på två ben som med of-
fentliga medel stödjer de professionella utövarna och 
samtidigt ger medborgarna möjlighet att själva vara 
delaktiga och bli utövare.

De här tankarna känns igen från föreställningen av 
biblioteken i Sverige på 1970-talet och dess roll som 
”allaktivitetshus” (beforskat av t ex Åse Hedemark i För
ändrade föreställningar om folkbibliotek: En diskursanalytisk 

studie av biblioteksdebatter i svenska medier från 1970 till och 
med 2009). Det fanns en politisk laddning kring biblio-
teksrummet – det handlade om att politiskt mobilisera 
medborgarna och biblioteket fick även vara lite kontro-
versiellt. Idag ligger betoningen på biblioteket mer åt 
det upplevelseinriktade. Någon politisk mobilisering är 
det inte tal om utan om samverkan med andra aktörer 
för att verksamhetsutveckla i positiv riktning. 

Jenny Johannisson påminde också om en viktig 
skillnad mellan Frankrike och Sverige: I det starkt 
centralstyrda Frankrike handlar decentralisering (av 
kulturen) att man utlokaliserar statliga instanser – i 
Sverige är decentralisering lika med att staten över-
låter makt till kommun och region, vilket kultursam-
verkansmodellen är ett exempel på. Det nya här är att 
kultur som en del i ett nationellt statsbyggande tonas 
ned till förmån för kultur som ett lokalt och regionalt 
identitetsprojekt. Och det kan man tycka olika saker 
om men icke desto mindre förhålla sig till – inte minst 
som ett sätt att profilera sig när det gäller att få del av 
de pengar som finns inom ramen för kultursamver-
kansmodellen. Det gör Region Skåne med råge: kul-
turhustanken har utvecklats i dialog med biblioteken 
och kommunerna inom ramen för kultursamverkans-
modellen. Betoningen ligger på det lokala perspekti-
vet och teknikens möjligheter. Det ligger inte på själva 
(kultur)-huset utan på innehållet och samspelet med 
andra aktörer och användare. Och kanske handlar det 
egentligen om att på kommunal nivå paketera om och 
utveckla mycket av det som redan görs för att göra det 
intressant på regional nivå. Men i så fall inte bara. De 
tio projekt från tio olika bibliotek runtom i Skåne som 
presenterades under konferensen visade bredd, krea-
tivitet och ett nytänk, som inte alltid måste involvera 

Från allaktivitetshus 
till kulturhus
I delar av Skåne är numera tanken på bibliotek som 
kulturhus rotad och förankrad i kulturplanen. Med 
avstamp i lokala behov förhåller man sig brett till 
kulturhustanken. Att inte bara handlar om att utveckla 
befintlig verksamhet utan i hög grad också om att 
finna nya roller för biblioteken – det stod klart vid en 
tvådagarskonferens i Malmö där begreppet knådades 
praktiskt, teoretiskt och politiskt.

Av Henriette Zorn

” Region Skåne vill fokusera på att utveckla 
biblioteken som kulturhus… Medborgaren ska 
kunna uppleva och avnjuta kultur, hämta 
information och delta i läroprocesser på plats 
men även själv kunna skapa konst och kultur 
och producera information.” 

Ur Regional kulturplan för Skåne 2013–2015
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en massa pengar, och gav nog en inspirerande skjuts i 
tanken hos flera av konferensdeltagarna. 

Flera projekt handlade om film och rörlig bild, andra 
om hur man kan använda ny teknik i skapande av spel 
och i olika former av berättande och åter andra om att 
hitta vägar att nå de som inte kommer till bibliotek-
et. Ängelholm skiljer ut sig något gentemot de andra 
genom att man valde att ta ansats i strukturen snarare 
än i verksamheten – eller helt enkelt var tvungen att 
göra det – när man fick överge kulturhustanken och 
tänka om. Istället gick man in i en process som handlar 
om att skapa ett kulturstråk i centrum där olika kultur-
institutioner ”ska öppna sig mot varandra och knytas 
ihop snarare än att vara solitärer”. 

Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg, sam-
manfattade sin reflektion kring projekten som presen-
terades, väldigt bra. Med sin långa perspektiv kan hon 
se hur utvecklingen har skiftat perspektiv: från delta-
gande till delaktighet. ■

 Ett kulturhus som 
härbärgerade en 
konferens om 
kulturhus… och 
bibliotek: Moriska 
paviljongen i Malmö.

Fakta
Konferensen ”Folkbiblioteken som kulturhus – en utveck-
lingsväg för folkbiblioteken” arrangerades av Svensk 
biblioteksförening och Region Skåne/Kultur Skåne.

Läs mer:
Kultur Skånes hemsida: http://tinyurl.com/lcv5dxz
Där kan man också ladda ned rapporten ”Att dela en 
helhetsbild – rapport från tre projekt i Skåne där folkbiblio-
teket som kulturhus utvecklas”, skriven av Johanna Rivano 
Eckerdal vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds 
universitet.
I rapporten analyseras hur kulturhustanken har formule-
rats och realiserats på tre bibliotek: i Burlöv, Skurup och 
Ängelholm. 

BBL kommentar (nr 8/2013) där Kristina Elding, utvecklare på 
Region Skåne, media och bibliotek, berättar om regionens 
inriktning avseende biblioteksverksamheten och kulturhus.
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En subjektiv betraktelse över hur 
politiska visioner blir systemfrågor och 
hur satsningar krymper till ambitioner.

Av Henriette Zorn

 Det kom ett pressmeddelande från Upplands  
 Väsby kommun. Med pukor och trumpeter  
 tillkännagav man en ”omfattande” skol- 
 satsning under rubriken ”Ett krafttag för 

Väsbys skolor”. Målet: att lyfta de sjunkande skolresul-
taten i kommunen och att alla elever som går ut nian 
ska vara behöriga till gymnasiet. ”Ett krafttag…” ska 
omfatta både kommunala grundskolor och friskolor 
under tre år.

Men satsningen – resultatet av ett blocköverskridan-
de arbete i kommunen som är Alliansstyrd – visade sig 
vara ett projekt som än så länge är en ambition. 

Och skolbiblioteken finns inte med på kartan vare 
sig i det annars mångordiga pressmeddelandet, i sats-
ningen och kanske inte ens i ambitionen. I alla fall inte 
än. Säg hej till den kommunala vardagen där de ”ekono-
miska incitamenten är mycket kraftfullare än mesiga 
skrivningar i skollagen”, enligt skolstrategen i Upp-
lands Väsby kommun.

I pressmeddelandet från Upplands Väsby kommun 
står det bl a: ”För att vända utvecklingen och nå må-
let om att alla som går ut nian ska kunna gå vidare till 
gymnasiet måste arbetet bedrivas i nära samverkan 
mellan politiker, skolledningar, lärare, föräldrar och 
elever.” 

Innan jag hamnar hos skolstrategen – en mycket bra 
person – ringer jag runt lite för att fråga om skolbiblio-
teken omfattas av satsningen och överhuvudtaget för 
att orientera mig. Folkbiblioteket måste ju veta något 
om denna satsning. Men där är det kalla handen. Bib-
liotekschef Henrik Bylund ger klart besked: Vi är inte 
inblandade i detta, vi har överhuvudtaget väldigt lite 
med skolbiblioteken att göra och det är inte något val 
från vår sida. Skolbiblioteken är rektorernas ansvar. Vi 
har försökt men nu ligger bollen hos dem. 

Bakom de bestämda svaren anas en viss frustration. 
Bilden som tornar upp ligger ganska långt ifrån den 
som kommunens biblioteksplan talar om: 

”Folkbiblioteket och skolbiblioteken har som gemensamt 
ansvar att främja barns läslust och informationsinhämtning 
och ska samverka för att uppnå synergieffekter och fortbild
ning. För folkbibliotekets samarbete med skolorna har skolor
nas driftsform ingen betydelse.” 

Skolbibliotek 
och kommunal vardag

– Jättebra fråga, säger Per Kornhall, skolstrateg i 
kommunen på min fråga om skolbiblioteken omfattas 
av satsningen. Sedan reder han ut begreppen och visar 
hur verkligheten bakom alla vackra ord ser ut.

Det man egentligen har fattat beslut om är att lyfta 
skolfrågorna upp till ett separat projekt under skolsty-
relsen där man ska vända och vrida på hur man ska få 
ordning på situationen. Det finns inga beslut om vilken 
riktning det ska ta eller om det ens finns pengar eller 
vad det är man ska göra. Satsningen består i att man 
riggar ett kommunövergripande projekt som ska ta 
reda på vad man ska göra.

Därför kan min fråga om skolbibliotekens roll i sats-
ningen inte besvaras. 

Jag ringer Lars Valtersson, gruppledare för miljö-
partiet i Upplands Väsby och ledamot i kommunstyrel-
sen. Hans namn finns med på pressmeddelandet över 
dem man kan kontakta för mer information kring skol-
satsningen. 

På riksplanet har ju Miljöpartiet annars också gått ut 
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hårt med både skolsatsningar och alla elevers rätt till 
bemannade skolbibliotek.

– Satsningen? Nja, snarare ett projekt. Det finns ju 
inga pengar och det vet vi ju inte om själva projektet 
kommer att innebära än så länge, säger Lars Valtersson 
och låter närmast irriterad.

Jag citerar ur pressmeddelandet: ”Upplands Väsby 
kommun sjösätter nu en omfattande satsning på att 
lyfta kvaliteten…” etc etc.

– Står det så? Jamen nån slags satsning är det – kom-
munens tjänstemän blir ju involverade på alla plan… på 
så vis är det ju en satsning.

Jag frågar om satsningen eller snarare projektet 
kommer att omfatta skolbiblioteken. Det vet Lars Val-
tersson ingenting om, säger han, men alla frågor som 
handlar om att göra skolan i Upplands Väsby bättre, ska 
upp på bordet och i det sammanhanget kan det hända 
att även skolbiblioteken kan komma upp. 

Ingen uttalad ambition alltså?
– Nej, eftersom det här är ett väldigt öppet projekt 

där det handlar om att samla krafterna och hålla öppet 
för alla inspel och idéer. I vilken mån skolbiblioteken är 
aktuella, ja då får man väl i så fall titta på hur det ser ut 
och om just det skulle vara en prioriterad åtgärd…

Och då infinner sig följande fråga: Hur ser det då 
ut...? Med skolbiblioteken i Upplands Väsby? Och här 
blir det lika vagt i konturerna som hela den s k omfat-
tande satsningen på skolan verkar vara, ty Lars Valters-
son vet inte.

– Jag kan inte exakt säga hur det ser ut… Det finns ju 
skolbibliotek på nåt sätt i alla fall, sen kan man ju ha 
lite olika ambitionsnivå och så där. Jag tvivlar ju på att 
det finns så många bibliotekarier på biblioteken, möjli-
gen på de största skolorna men jag vet faktiskt inte.

Vi återvänder till vår skolstrateg som också är forska-
re och som Gud ske lov har lite bättre koll på läget. För-
fattaren bakom den uppmärksammade boken Barnex
perimentet – svensk skola i fritt fall (2013) vet dessutom att 
berätta att situationen för skolbiblioteken i kommunen 
är betydligt sämre än vad den var för tio år sedan då det 
fanns både lokaler och personal. 

De kommunala skolornas bekymmer i Upplands 
Väsby, liksom på andra skolor runt om i landet, är bud-
geten. Den är rättesnöret och man får rätta mun efter 
matsäck. Men Upplands Väsby har därtill ett lokal-
hyressystem som gör att skolor premieras ju mindre 
ytor man har i förhållande till elevantal (ergo: ju min-
dre skolorna är, desto högre ersättning).

– Det där kan ju bli kontraproduktivt för biblioteks-
verksamhet, ett incitament i systemet som motverkar 

bibliotek rent fysiskt, säger Per Kornhall.
 – Det klart att alla skolor ska jobba med skolbibliotek 

och vi har några skolor som gör det allt vad de kan. Men 
utvecklingen i våra skolor, sett över längre tid, är nega-
tiv om man tittar på hur skolbiblioteken fungerar. Och 
det är ingenting som vi tycker är kul och som vi försö-
ker stå emot. Men det är som det är.

Så åter till frågan: Hur många skolbibliotek finns det 
i Upplands Väsby?

– Ja, men då hamnar vi där igen: Hur definierar 
man ett skolbibliotek? Jag menar att ett skolbibliotek 
är ett större rum med böcker och där det finns utbil-
dade bibliotekarier tillgängliga. Vi har sju kommunala 
grundskolor och en enda bibliotekarie kvar, i övrigt är 
det lärare som har biblioteksansvar i sin tjänst som be-
mannar. Bland högstadieskolorna har vi en skola som 
har ett mer fullvärdigt bibliotek med bibliotekarie.

En jättetråkig utveckling, tycker Per Kornhall, inte 
minst med tanke på skollagens ambition att skärpa 
skolbibliotekens roll.

– Men då måste man inse att de ekonomiska incita-
menten är mycket kraftfullare än mesiga skollagsskriv-
ningar.

Han väljer ändå att försöka se positivt på det hela – 
det övergripande skolprojekt som nu riggas kan ju leda 
till förbättringar på skolbiblioteksområdet.

– Om vi får möjlighet att lyfta just systemfrågor, de 
strategiska frågorna och finansieringssystemens utse-
ende – det kan leda till förändring. Det står i riktlinjerna 
att man ska titta på resursfördelningssystemen, lokal-
hyressystemen etc. Det finns hopp, säger Per Kornhall.

Det är roligt att han tänker så. ■

Per Kornhall är även 
ledamot i Kungliga 
Vetenskapsaka-
demins kommitté 
för skolfrågor och 
författare till den 
uppmärksammade 
boken Barnexperi-
mentet – svensk skola 
i fritt fall som utkom 
våren 2013. Hösten 
2013 medverkade 
han även i en bok 
från Skolverket: 
Forskning för klass-
rummet – vetenskaplig 
grund och beprövad 
erfarenhet i praktiken.

– De ekonomiska 
incitamenten är 
mycket kraftfullare än 
mesiga skollagsskriv-
ningar, säger skolstra-
tegen och forskaren 
Per Kornhall. 
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Denna mandatperiods fjärde och sista allmänna motionstid visar att 
riksdagsledamöter har ett särskilt stort intresse för personalkompetens och 
skolbibliotek. Förslag har inlämnats även i andra biblioteksfrågor. 

Av Martin Engman

 Nu kan denna mandatperiods sista allmänna 
motionstid i riksdagen summeras. Sam-
manlagt lämnades 14 motioner in som direkt 
berörde bibliotek. Dessa var undertecknade 

av 51 riksdagsledamöter från de fyra oppositionsparti-
erna. Nästan alla Miljöpartiets riksdagsledamöter har 
undertecknat någon motion med biblioteksrelevans. 
Närmare bestämt 88 procent av partiets företrädare. 
Motsvarande uppgift för Vänsterpartiet är 68 procent, 
för Socialdemokraterna 13 procent och för Sverige-
demokraterna 10 procent.

De sex mest flitiga biblioteksmotionärerna kommer 
samtliga från Miljöpartiet. Allra flitigast var Agneta 
Börjesson och Tina Ehn som undertecknat sex motio-
ner var. Jabar Amin, Maria Ferm, Mehmet Kaplan och 
Agneta Luttropp undertecknade fyra motioner var.

De ämnen som riksdagsledamöterna visar störst 
intresse för är bibliotekspersonalens kompetens och 
skolbiblioteken. 

Flera motionärer anser att lagstiftningen ska kräva 
att såväl folk- som skolbibliotek ska vara bemannade 
med utbildad personal. Goda argument framförs om 
bibliotekariens roll för läsfrämjande, förståelse, analys, 
kritiskt förhållningssätt och för att ge användarna sam-
manhang. Tre partier står bakom kravet om att skolbib-
liotek ska vara bemannade och med utbildad personal: 
S, MP och V. Vänsterpartiet föreslår att skolbibliotek de-
finieras tydligare i skollagen. Socialdemokraterna före-
slår att Kungliga biblioteket får i uppdrag att ta fram en 
strategi som säkerställer att inga skol huvudmän bryter 
mot lagens krav om skolbibliotek samt att en nationell 
biblioteksmyndighet ska samordna en handlingsplan 
för att genomföra ett läslyft för Sverige.

Utöver personalens kompetens och skolbibliotek 
spänner motionärernas intressen över vida fält. 
Vänster partiet föreslår att det bör utredas om krav 
kan ställas på att all kurslitteratur ska göras tillgäng-
lig digitalt via högskole- och universitetsbiblioteken. 
Miljö partiet föreslår att regeringen i samverkan med 
högskolebiblioteken och Kungliga biblioteket bör följa 

upp de initiativ som tagits för att all offentligt finansie-
rad forskning i Sverige ska vara tillgänglig för allmän-
heten.

Miljöpartiet föreslår att villkoren för utlåning av 
e-böcker vid folkbiblioteken ses över så att e-bokut-
låningen kan främjas samt att digitala bibliotek bör 
använda öppna format och standarder. Vänsterpartiet 
föreslår att offentliga digitala bibliotek inrättas för 
kostnadsfri nedladdning av böcker, film, musik och 
andra medier.

Några socialdemokrater föreslår statligt stöd för lit-
teratur och konst på arbetsplatser och argumenterar 
för att arbetsplatsbibliotek är en del av folkbildningen 
och lyfter även bibliotekens roll för digital delaktig-
het, tillgänglighet och demokrati. Sverigedemokrater 
framhåller det norska systemet med nationellt låne-
kort som en förebild och föreslår att ett motsvarande 
system utreds för att stimulera intresset för litteratur.

Sammanfattningsvis visar den allmänna motions-
tiden 2013 att biblioteksfrågor står på oppositionens 
politiska dagordning. Skulle riksdagsmajoriteten skifta 
efter valet den 14 september 2014 återstår att se hur 
snabbt dessa förslag omsätts i konkreta beslut. För-
delen med riksdagens öppna redovisning av partiers 
och enskilda ledamöters förslag är att det blir enklare 
för var och en att ställa realistiska förväntningar samt 
utkräva ansvar.  ■

Flitiga förslagsställare 
i sista motionsperioden

Bakgrund allmänna motionstiden

Varje höst infaller den allmänna motionstiden i riksdagen. 
Då får de folkvalda lämna förslag – motioner – om nästan 
vilka frågor som helst. I år varade den allmänna motions-
tiden i 18 dagar och riksdagsledamöterna lämnade in 3 548 
motioner, vilket är den högsta siffran under denna man-
datperiod. Antalet motioner brukar öka för varje år under 
en mandatperiod, för att nå sitt högsta antal under det 
fjärde och sista året.

Miljöpartiets leda-
möter hör till de fliti-
gaste motionärerna i 
biblioteksfrågor. Allra 
flitigast är Agneta 
Börjesson och….

 …Tina Ehn
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UTBLICK Om e-böcker Tottie Lönn

DANMARK

Danskarna och internet
Danskarna använder internet mer än be-
folkningen i andra länder och slår därmed 
både amerikaner och japaner. Det framgår 
av rapporten ”Danskernes brug af nyhets-
medier 2013”, gjord av Roskilde universitet 
(www.ruc.dk). Danskarna använder också 
smarta telefoner och läsplattor i högre grad 
än andra. 

Det innebär inte att man övergett tradi-
tionella medier. Flertalet, hela 76 procent, 
använder både online- och offline- nyheter 
och då lockar framför allt etablerade medi-
er.  Det är bara 6 procent som nöjer sig med 
enbart online-medier och 3 procent som 
använder sig av sociala medier och bloggar 
som sina viktigaste nyhetskällor.

IRAK

Nytt nationalbibliotek
Ett nytt nationalbibliotek planeras för Irak 
i Bagdad, skriver The Guardian.

För tio år sedan förstördes delar av 
Iraks nationalbibliotek i Bagdad av brand, 
plundringar och stölder. Ungefär 60 % av ar-
kivmaterialet och 25 % av böcker, tidningar, 
sällsynta rariteter, historiska foton och 
kartor förstördes. Bibliotekschefen Saad 
Eskanders löpande referat i dagboksform 
spreds genom British Library’s, Britain’s 
Society of Archivists och den spanska 
dagstidningens El Pais webbplatser (ofta 
refererat i Utblick). De handlade dessutom 
ofta om personliga tragedier, övergrepp och 
döda medarbetare, och gav en skrämmande 
bild av kriget och livet i Irak.

Nu försöker man bygga upp Irak. Det nya 
nationalbiblioteket förväntas stå färdigt 
inom tre år och bli stort och toppmodernt. 
Planen omfattar 45 000 kvadratmeter i sex 
våningar. Det planeras för 2,8 miljoner 
böcker och över 5 000 besökare, och ska 
ha ”världens största läsrum”. Byggnaden 
har en iögonfallande djärv form och ska 
placeras i området Youth City, som ska 
omfatta 30 byggnader med zoner för kultur, 
myndigheter och bostäder. Det lär bli ett 
komplicerat bygge. Säkerhetskrav, dålig 

infrastruktur, osäker el- och vattentillgång 
och utöver det: stora kostnader för skicklig 
arbetskraft och för byggmaterial – det är 
många hinder. Planerarna hoppas på ”en 
ungdomscentrerad återfödsel av irakisk 
kultur”. Det ska finnas plats för diskussio-
ner, föredrag, seminarier, korta kurser och 
för utställningar av etablerade konstnärer 
i förskingringen. Arkitekt är den London-
baserade brittisk-irakiska arkitektfirman 
AMBS Architects. 

NYA ZEELAND

E-boksprogram på gång
I sitt digitaliseringsprogram strävar 
Nya Zeelands nationalbibliotek att 
finna material om maorikulturen och 
Stillahavsområdet. För övrigt innehåller 
programmet varierande, osorterade ämnen. 
De första trettiosex titlarna e-böcker blev 
klara i somras efter alla svårigheter och 
försök. Den äldsta boken är från 1857 och 
den yngsta från 1988. De har även överförts 
till National Digital Heritage Archive. Valda 
böcker är givetvis fria från copyright, men 
man har också försökt undvika sådant 
som digitaliserats på annat håll. Ett andra 
pilotprojekt beräknas bli klart 2013–2014. 
Många frågor och svårigheter kvarstår i 
pilotprojektet. 

Ett av många exempel på e-bokssträvan-
den.
(www.natlib.govt.nz)

USA 

Bibliotekens framtid
Biblioteken måste givetvis förändras 
allteftersom de samhällen som de verkar i 
förändras. Biblioteksvärlden har ju också 
ständigt kunnat anpassa sig till ändrade 
förhållanden, till ny teknik och nya möj-
ligheter. Nu är utmaningarna större än 
någonsin. I USA har ALA nu etablerat ett 
”Center for the Future of Libraries” som 
kan bidra till att möta de nya kraven för 
att biblioteken ska förbli i framkant av 

utvecklingen. Avsikten med projektet är 
att ge information och verktyg till biblio-
teksplanerare och samhällsledare som kan 
hjälpa dem att bättre förstå utvecklingen, 
omforma biblioteken och omvärlden 
och kunna inlemma framtidsvisioner i 
planeringsprocesserna. Under den ettåriga 
planeringen kommer ALA bl a att utveckla 
en webbplats, etablera diskussionsgrup-
per om framtiden, starta en blogg samt 
erbjuda interaktiva program vid sina årliga 
stora möten, ALA Midwinter Meeting och 
Annual Conference. Man ska hjälpa alla 
sorters bibliotek att identifiera nya trender, 
sätta igång diskussioner om framtiden och 
bygga kontakter med experter och tänkare 
inom andra områden som kan hjälpa bib-
lioteken att förstå och möta framtidens 
utmaningar. Igångsätttningsprojektet 
finansieras med 50 000 dollar av Librarians 
for the 21st Century Grant från Institute of 
Museum and Library Services (IMLS). IMLS 
är ett federalt stöd för nationens 123 000 
bibliotek och 17 500 museer. ALA kommer 
också att samarbeta med American Alliance 
of Museums som redan 2008 etablerade 
Center for the Future of Museums.

E-boksläget
Är istiden över? Efter det svåra året 2012 
har biblioteksvärlden kunnat bevittna 
attitydförändringar hos många av de stora 
förlagen. De verkar börja förstå värdet av 
att biblioteken varje dag faktiskt samman-
för miljontals läsare med författare. Nu har 
Macmillan börjat erbjuda sin fullständiga 
backlist över e-böcker till biblioteken. Un-
der året har man försiktigt släppt delar av 
den i ett pilotprojekt. Även Penguin (nu del 
av Penguin Random House), Hachette Book 
Group, och Simon & Schuster har startat 
pilotprojekt i samarbete med flera bibliotek 
i New York City under året. Goda tecken, 
men mycket återstår att lösa. 

Bibliotekens e-boksutlåning och ALA:s 
arbete med att tillvarata bibliotekens 
intressen behandlades i ett fritt interaktivt 
onlinemöte, Virtual Town Hall on E-books, 
den 23 oktober – det första ALA-mötet i sitt 
slag kring e-böcker. 

Kampen fortsätter.



30 | biblioteksbladet 09:2013

MÅNADENS UPPSATS MarieLouise Samuelsson

Ingrid Johansson
Informationsöverflödets 
dystopi. En intertextuell 
diskursanalys från Future 
Shock till The Shallows. 
Uppsala universitet/Institutionen 
för ABM. Uppsatser inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, 
masteruppsats, 2013. 

Avsaknaden av övergripande, välgrundad forskning gör samtalet om 
informationsöverflöd och nya informationskanaler sårbart och öppnar för myter och 
antaganden, menar Ingrid Johansson i sin masteruppsats. 

 Utan vetenskapliga belägg kan man hävda 
att upprepningar av att ”vi lever i ett infor-
mationssamhälle” tillhör det offentliga sam-
talets mer frekventa utsagor, precis som den 

självklara påminnelsen om att ”vi lever i en föränderlig 
värld”. 

Ingrid Johanssons uppsats tar avstamp i acceptan-
sen av den sortens offentliga självklarheter, Informa
tionsflödets dystopi. En intertexuell diskursanalys från Fu
ture Shock till The Shallows, belyser den dystopiska upp-
fattningen om ett informationsöverflöd som leder till 
förvirring, distraktion och fragmentisering. Informa-
tionen banaliseras, värden och värderingar urholkas, 
kulturarvet hotas. 

Överflödet av information ses alltså som ett problem, 
en epidemisk farsot inför vilken vi står handfallna och 

blir hjälplösa offer. 
Det var också Ingrid Johanssons initiala 

avsikt att undersöka vad som händer med 
kultur och gemensamma nämnare i ett 
samhälle präglat av informationsöverflöd 
och den ängslan och oro som hon uppfat-
tat i ankedoter och rubriker och utifrån en 
egen ”instinktiv känsla”.

Uppfattningen om informationsöverflöd 
är ofrånkomligen kopplad till teknik och 
i synnerhet de senaste årens utbud, där 
själva tekniken för övrigt på tvärs mot dys-
topin försetts med förmänskligande posi-

tiva etiketter, som att medier är ”sociala” och telefoner 
”smarta”. 

Det Ingrid Johansson påminner om är att fruktan 
för konsekvenserna av ökad tillgång till information är 
betydligt äldre än exempelvis nätet. Historikern Ann 
M Blair skriver i Too much to know om hur den romerske 
författaren och filosofen Seneca klagade över det distra-
herande överflödet av böcker. 

2012 konstaterar filosofen Paul North att vi ”idag” 
sägs leva i distraktionens tid, men detta är snarare tid-
löst än typiskt för just vår samtid. Varje tid och varje ny 
informationskanal kan bli förklaringar till risken för 
splittrade intryck.

Den informationsrevolutionerande tryckpressen 
väckte förstås också oro i den tidens offentliga samtal. 

På socialkonstruktivistisk grund och ur diskursana-
lytiskt perspektiv undersöker Ingrid Johansson hur 

den populärvetenskapliga litteraturen behandlat infor-
mationsöverflöd och informationsteknologi, dels under 
1970- och 80-talen, dels under 2000- och 2010-talen. Det 
var 1970 som författaren Alvin Toffler myntade begrep-
pet ”information overload”, alltså långt före internet. 
Istället var det sådant som möjligheten att kopiera kas-
setter, skicka express-brev och bruket av privata tele-
fonsvarare som fick exemplifiera ett övermäktigt flöde 
av information och intryck. 

Att synliggöra det lite töntiga i hur vi reagerat på det 
som nu ter sig harmlöst välbekant påminner förstås 
om sådant som att debatter om ”farliga” dataspel ofta 
innehåller påpekanden om hur skadlig biograffilmen 
en gång ansågs vara. 

Men Ingrid Johansson är inte ute efter att peka fing-
er åt informationsdystopikerna. Istället är avsikten 
att komplicera verkligheten och inte minst hur denna 
verklighet förklaras och kategoriseras. Hennes poäng 
är snarare att belysa dystopin (liksom motsatsen: uto-
pin) som en ytterlighet, en extrem hållning: ”Då det 
saknas övergripande, välgrundad forskning inom om-
rådet blir samtalet om informationsöverflöd och nya 
informationskanalers påverkan särskilt sårbart för an-
taganden och myter baserade på åsikter samt färgade 
av de diskurser som är rådande inom ämnet”. 

Förutom den populärvetenskapliga litteraturen 
granskar uppsatsen också Litteraturutredningen, Läs-
andets kultur (SOU 2012:65), utifrån dystopiska influen-
ser i förhållningssättet till informationsutbudet. Om 
inte dystopier så finner Ingrid Johansson ambivalens 
och motsägelser. Utredningen ger förslag på hur tren-
den av försämrad läsförståelse ska vändas och poäng-
terar vikten av ”koncentrerad läsning av längre, sam-
manhängande texter”. Denna läsning kan ske både i 
böcker och i ”bloggar på nätet”. Samtidigt argumen-
terar utredningen mot internet, som förknippas med 
alltför korta inlägg och något som riskerar att ta tid 
från läsningen. 

Uppsatsen hämtar också argument från en komman-
de antologi: Information overload – Information som pro
blem, från Kungliga biblioteket, där medievetaren Pelle 
Snickars skriver om hur bland andra Alvin Toffler haft 
stort inflytande på uppfattningen om informations-
överflöd. Snickars menar att Nicholas Carrs The Shallow 
(en av de populärvetenskapliga böcker som granskas i 
uppsatsen) som driver tesen att internet leder till dist-

Informationsöverflöd – ett tidlöst fenomen
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raktion och försämrad läsförståelse, haft inflytande 
även på Litteraturutredningens slutbetänkande. 

Enligt Snickars blundar Litteraturutredningen där-
med för utbudet av text som finns tillgängligt på in-
ternet: ”I dag läser vi mer än någonsin, fast på ett nytt 
sätt, helt i linje med hur olika medier och tekniker i alla 
tider har förändrat våra läsvanor”. 

Ingrid Johanssons uppsats är gedigen, väl skriven 
och med sympatisk ambition att komplicera det vi tar 
för givet, också den världsomfattande överenskommel-
sen om att det är just ”informationssamhället” vi lever 
i. Varför talar vi inte, som sociologen Frank Webster 
före slagit, istället om Syresamhället, Vattensamhället 
eller Potatissamhället?

Som all intressant forskning fungerar den här upp-
satsen som en efterlysning av ytterligare forskning. 
Det vore exempelvis intressant med granskning av dys-
topins motsats, utopisterna, som automatiskt förhåller 
sig okritiskt till varje teknikrelaterad förändring av in-
formationsutbudet och som är så hänförda över infor-
mationsteknologins innovationer att de dödförklarar 
tryckta böcker och papperstidningar. ■

 Rädda tigern
Bli Tigerfadder  
på wwf.se/tigerfadder
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KRÖNIKA Erik Stattin

”Vi får nöja oss med 
tunnelbanebibliotek”

 Det dyker allt oftare upp och det 
blir ofta ett stort snurr i sociala 
medier. Vi kan kalla det histo-
risk biblioteksporr, och jag faller 

dit nästan varje gång. ”The 10 Most Amazing 
Libraries In The World” eller ”Check out these 
beautiful pics of amazing libraries”, är vanliga 
klick-inbjudande rubriker satta för att få dem 
spridda till allt vidare kretsar av ögonbollar. 
Det är nästan alltid bilder på rokoko-bibliotek 
i Tyskland med keruber i takvalven eller ännu 
äldre murriga klosterliknande rum med hårda träbänkar och volymer fästa i 
kedjor. De är alla ganska långt ifrån idealet vi har idag, med ”biblioteket som 
samhällets vardagsrum”. Men bilderna saknar oftast helt kontext och någon 
slags historisk förklaring, utan tjänar bara som något att beundra för deras 
skönhet, som metaforer.

Det är förmodligen ett tecken på något, att vi älskar bilder på gångna tiders 
bibliotek. Det är något slags nostalgisk impuls som slår till, en längtan tillbaka 
till en tid när det fanns platser för kontemplation, djupa tankar och noggrant 
studium. Det blir närmast ironiskt när man ser dem i kontrast till hur dagens 
bibliotek fungerar och ser ut, eller mer allmänt i relation till publika miljöer, 
där kontemplation sällan är det första man kommer att tänka på som aktivitet.

Från Sverige förekommer ofta KB, ibland Asplund-huset och ibland Riks-
dagsbiblioteket. Men när det gäller att konkurrera med nya märkesbyggnader, 
som t ex stålnätstrumpan i Seattle Public Library, betongtipin i Delft eller den 
moderna träbokkyrkan i norska Vennesla, så står sig svenska bibliotek slätt. 
Nu kan man förvisso argumentera för att sådana här skrytbyggen mest är till 
för makthungriga politiker som vill sätta sitt avtryck i staden för eftervärlden, 
men man måste ändå beundra modet hos de beslutsfattare som vågar satsa på 
offentliga byggnader som vill inkludera, bjuda in och välkomna sina medborga-
re. Det är tecken på en stads- och samhällsvision där ”biblioteket är ett av de få 
rum där vi kan känna oss som medborgare snarare än som konsumenter”, för 
att använda de något oväntade orden från ekonomiskt liberala Financial Times.

Ett av de mest uppmärksammade biblioteksbyggena de senaste åren är det 
i Birmingham, som stod klart tidigare i höstas. Med en prislapp på två miljar-
der kronor är det Europas största och har fått den sympatiska sloganen ”folkets 
palats” och vill fungera som en egalitär mötesplats i en mångkulturell stad. Att 
det närliggande f d biblioteket i staden – en betongkloss i brutalistisk 1970-tals-
stil – ska rivas verkar inte många sörja. Det ska förvisso sägas att det i skuggan 
av Birmingham-bibliotekets förgyllda fasad ligger en planerad nedläggning av 
uppemot 1 000 bibliotek i Storbritannien de kommande tre åren. 

I det hårt prövade Baghdad planeras också ett symboliskt bibliotek som ska 
ersätta det som brann och plundrades under invasionen för tio år sedan.

Man kan inte bli annat än avundsjuk på de städer världen över som vågar 
satsa rejält på bibliotek, både ekonomiskt och prestigemässigt, och lite besvi-
ken på att Sveriges huvudstad får nöja sig med tunnelbanebibliotek. Stock-
holm är ju inte direkt känt för sitt mod på arkitekturområdet. 

Med tanke på hur planerna på en ombyggnation av stadsbiblioteket gick i 
stöpet är jag inte särskilt hoppfull att få se ett bibliotek byggt i min stad, under 
min levnadstid, på en lista över ”De vackraste biblioteken under 2000-talet” 
om 100 år.  
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Richard Ohlsson
Bibliotekariestereotypen i 
populärkulturen
BTJ förlag, 2013

Att utforska biblio-
tekariestereotypen 
i populärkulturen 
ur ett inifrånper-
spektiv skulle kunna 
vara hur roligt som 
helst. Vi har väl alla 
mötts av den – ”men 
du är ju inte blyg/
tyst/sträng/tråkig/
grå/gammal!” – och 

kanske både skrattat och grimaserat åt hur 
bibliotekarier framställs i böcker och på 
film. Richard Ohlsson vill i sin bok både 
belysa hur stereotyperna (ja, det finns flera) 
kan se ut och hur vi kan hantera dem. 

Efter en initierad och väl avgränsad dis-
kussion om yrkets idé och historia följer så 
först en genomgång av vad en stereotyp är, 
och sedan hur den ser ut i det här specifika 
fallet. Inte så bra, kan vi sluta oss till efter 
Ohlssons undersökning. I bästa fall får 
man åtminstone vara väldigt kunnig som 
bibliotekarie, men nästan alltid är man 
också hopplöst töntig. Ohipp. Glasögon och 
färglösa kläder på män såväl som kvinnor. 
Många katter, få vänner, inget sexliv. Ja, ni 
vet. Att bilden är felaktig och att biblioteka-
rier är som folk är mest upprepar Ohlsson 
– men behöver det verkligen sägas? Vi kan 
se det så här: en stereotyp blir problematisk 
när den används för att förtrycka och kon-
trollera en grupp människor godtyckligt 
sammanförda på grund av en eller annan 
egenskap. I fallet med bibliotekarien finns 
det absolut problem med stereotypisering, 
det finns mycket att prata om – men Ohls-
son missar målet. Vi behöver inte prata om 
bibliotekariestereotyper för att bevisa att 
vi inte är töntiga och gammalmodiga. Vi 
behöver prata om bibliotekariestereotypen 
för att den är djupt misogyn. 

De problem som finns med bibliotekarie-
yrkets status, den snudd på förolämpande 
lönesättningen (19 000:- efter tre års hög-
skolestudier? Kom igen!); den bild som den 

moderna bibliotekarien såväl som dagens 
bibliotek dras med, som kan härledas, 
om än inte uteslutande, till ett sexistiskt 
samhällsklimat. Att Richard Ohlsson inte 
tar upp detta mer än i enstaka meningar är 
djupt problematiskt. Det finns en under-
sökning, en analys och ett resultat, men 
också en stor lucka. Att Ohlsson – manlig 
medelklass med universitetsexamen – har 
turen att på detta sätt kunna bortse från 
hur sexism påverkar människors vardag är 
bara att gratulera till, men dess effekter blir 
inte mindre skadliga för det. Problemet är 
dock inte bara bristen på uppmärksamhet 
inför strukturellt förtryck utan också att 
Ohlsson själv tar på sig rollen som bedöma-
re. I bästa ”slut shaming”-anda deklamerar 
han att ”det är skillnad på att bjuda på sig 
själv och att bjuda ut sig”, apropå de biblio-
tekarier som runtom i västvärlden bloggar 
under namn som exempelvis The lipstick 
librarian och Librarian Avengers. Integritet, 
ropar Ohlsson – skärpning, ropar jag. Att 
använda, och därigenom ta makten över 
den stereotyp man ofta drabbas av, är ett 
både effektivt och beprövat sätt att vända 
den från förtryckande till frigörande. Om 
Ohlsson hade bemödat sig om att läsa lite 
om dessa olika bibliotekarier vars blog-
gande han avfärdar som billigt och vars 
integritet han ifrågasätter hade han upp-
täckt att just Librarian Avengers gör exakt 
denna vändning, inspirerad av den lesbiska 
aktivistgruppen Lesbian Avengers. 

Så vad SKA vi då göra åt bibliotekarie-
stereotypen i populärkulturen? Tja, där vi 
kan skratta tycker jag att vi ska skratta åt 
den, och där vi behöver kämpa mot den, 
där ska vi kämpa. Men kampen behövs inte 
för att bevisa att vi som yrkeskår inte är 
töntiga och tråkiga, utan för att bjuda för-
trycket motstånd. Om vi ser på såväl Ohls-
sons många exempel som flera andra, ser vi 
att det finns integritet, kompromisslöshet 
och en väldig styrka i botten av dessa ste-
reotypiseringar. Kvinnor som är starka och 
kompromisslösa, med hög integritet och 
dessutom utan manlig partner, är skräm-
mande i det att de inte låter sig objektifie-
ras. Samma mekanism som ritar nidbilder 
av dessa kvinnor ger manliga bibliotekarier 
typiskt kvinnliga drag – de blir passiva, 

blyga, beskyddande och hopplöst omöjliga 
att göra till självsäkra, testosteronstinna 
Hollywood-hjältar. Men vilka hjältar dessa 
stereotyper är! Vilket motstånd vi kan 
hämta ur dem!

Vi ska dock också, vilket Ohlsson mycket 
välfunnet konstaterar, se till att ha ordent-
ligt fackligt stöd och organisera oss för 
att kunna ställa krav på såväl kommunal 
som nationell nivå. Bokens avslutande 
kapitel lyfter också två andra viktiga delar: 
att bibliotekariens kompetens är svår 
för omvärlden att se eftersom den verkar 
”behind the scenes”, samt att kåren stän-
digt måste arbeta för att finna en balans 
mellan mer traditionellt biblioteksarbete 
och nya medier och teknik. Som Ohlsson 
så enkelt och tydligt sammanfattar: ”Det 
är i gränslandet mellan dessa delar som 
bibliotekarieyrket får sin legitimitet och 
det är där enskilda bibliotekarier kan göra 
och gör skillnad.” Ett bibliotek är varken en 
fotbollsklubb som kan drivas ideellt eller 
ett företag som kan drivas med vinstsyfte. 
Det är något annat – och bibliotekarien har 
den ömsom fantastiska, ömsom otacksam-
ma uppgiften att förmedla detta.

Lotta H Löthgren
Bibliotekarie och kulturskribent 

Jenny Björkman & Björn Fjæstad 
(red.)
Läsning (RJ:s årsbok; 2013–2014)
Makadam förlag, 2013

Riksbankens 
Jubileumsfond (RS)
är en fristående 
stiftelse, som har till 
uppgift att främja 
humanistisk och 
samhällsveten-
skaplig forskning 

i Sverige. Stiftelsen ger sedan några år ut 
en årsbok, som nu lägligt tagit upp den i 
offentligheten uppmärksammade frågan 
om läsning. Litteraturutredningen läm-
nade ju hösten 2012 sitt slutbetänkande om 
Läsandets kultur (SOU 2012:65) och i samarbe-
te med Nordicom utarbetades forsknings-
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antologin Läsarnas marknad, marknadens 
läsare (SOU 2012:10). Den senare har även 
utgivits av Nordicom med ett tillägg på tre 
artiklar. 

Finns det något nytt att säga om feno-
menet läsning efter alla vackra ord som 
Litteraturutredningen förlöste? Årsboken 
från RJ överraskar dock med sitt innehåll. 
Forskningsantologin från Litteraturutred-
ningen rymde artiklar av experter inom det 
specifika fältet kring bokmarknad och litte-
ratur och bestod av för utredningen viktigt 
empiriskt material om läsningens ställning 
i Sverige idag. RJ:s årsbok dubblerar vis-
serligen en del, men förhåller sig friare till 
frågan om läsning som forskningsfält. Här 
finner vi spännande artiklar av 22 skriben-
ter till 20 artiklar. 

Några artiklar fäster jag mig särskilt 
vid. De fångar in problematiken kring 
läsningen i ett historiskt perspektiv, som 
gör den till både ett föränderligt men 
också slitstarkt verktyg för den mänskliga 
tankens förmåga och anpassning till olika 
förhållanden. Thomas Götselius betonar 
hur viktig kyrkolagen från 1686 varit för 
den svenska läskulturen. Johan Jarlbrink 
visar hur tidningsmaterialet på olika 
sätt har indexerats och förbrukats i ett 
mediehistoriskt perspektiv. Marta Ronne 
ger ett enskilt exempel på hur kritikern 
Margit Abenius i flera decennier deltog i en 
avancerad litteraturcirkel i Uppsala. Ann 
Steiner avslöjar arbetarrörelsens kompakta 
mansdominans inom folkläsningen. Jenny 
Björkman diskuterar i egenskap av histori-
ker hur digitaliseringen av skilda källmate-
rial kräver nya metodologiska övervägan-
den. Till sist pekar Alexandra Borg på hur 
läsaraktiviteterna kring e-boken öppnar 
för nya sätt att läsa, som inte utesluter 
att teknikföretagen sneglar på de gamla 
boktryckarnas typsnitt och sätt att hantera 
textmängderna. 

Sammantaget är artiklarna ledigt 
skrivna och av allmänintresse. Årsbokens 
torra formgivning och utstyrsel står tyvärr 
i vägen för det populärvetenskapliga syftet 
att uppmärksamma den i mänsklighetens 
historia så epokgörande praktiken att läsa. 

Gunnel Furuland 
Bibliotekarie och fil.dr i litteraturvetenskap
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Frispråkig forskningschef 
blir professor i Umeå

Pelle Snickars slutar som forskningschef på KB. Vid årsskiftet tillträder han tjänsten 
som professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital 
humaniora vid Umeå universitet. 

Varför väljer du att sluta på KB? 
 – Ända sedan jag för två år sedan efter 
slutintervju med Peter Honeth på utbild-
ningsdepartementet tackade nej till att bli 
riksbibliotekarie – och viss vånda var det – 
har min ambition varit att vända tillbaka till 
universitetsvärlden. Den har förstärkts i takt 
med att forskningsinriktningen på KB mins-
kat, vilket skett på drastiskt manér under det 
senaste året. Den forskningsavdelning som 
jag byggt upp läggs ned, KB:s forskningsråd 
är raderat, knappt någon disputerad finns i 
KB:s ledning, myndighetens forskare slutar 
etcetera. Att det i KB:s nya ”vision” och 
”strategiska mål” inte finns en enda rad om 
forskning är talande; ingen i ledningen har 
väl knappt ens läst en avhandling.

– Det är en lika beklaglig som märklig ut-
veckling på en institution som regeringen 
explicit framhållit är ”ett forskningsbibliotek 
med huvudsaklig uppgift att samla in, bevara 
och tillhandahålla material för forskning och 
högre utbildning”. Samtidigt behöver man 
inte vara professor för att inse att nuvarande 
inriktning inte är hållbar i längden. KB är 
placerat på den forskningspolitiska en heten 
på utbildningsdepartementet och är ju inte 
något slags gigantiskt folkbibliotek, även om 
somliga nog gärna skulle vilja att det var så. 
Men det vill absolut inte forskarna som an-
vänder KB och inte heller regeringen. Med 
all sannolikhet kommer utbildningsdeparte-
mentet att se över KB:s instruktion och för-
tydliga dess forskningsprofil; det är bara en 
tidsfråga innan det sker.

Vad tar du med dig för erfarenhet från åren på 
SLBA (f d Statens ljud- och bildarkiv) samt åren 
på avdelningen för forskningsverksamhet på KB? 
– När SLBA slogs ihop med KB för fem år 
sedan var det ett digitalt hypermodernt 
mediearkiv som gick samman med ett 
nationalbibliotek som knappt kunde stava till 
ordet digital. Man bör aldrig föra ihop verk-
samheter som ligger i komplett ofas; de-
partementet borde nog se närmare på vilka 
konsekvenser detta sammangående egent-
ligen fick – inte minst i relation till institutio-

ner som SVT/SR och Filminstitutet. KB är nu 
äntligen på banan digitalt; digitaliseringen 
av SOU:erna är en utmärkt framgång som 
uppskattas av forskarssamhället, dagspress-
digitaliseringen tuffar på och access till de 
audiovisuella samlingarna tillhör de bästa 
i Europa. Men det har varit en stundtals 
smärtsam process.

Vad ser du mest fram emot när det gäller din nya 
tjänst?  
– Givetvis främst att arbeta med mina nya 
forskar- och lärarkollegor på institutionen för 
kultur- och medievetenskaper på Umeå uni-
versitet samt att där bygga upp en medie-
vetenskaplig forskningsmiljö. Min nya tjänst 
är affilierad till HUMlab som är landets bästa 
inom det växande forskningsfältet kring 
digital humaniora – att arbeta med forskarna 
där kommer att bli lika roligt som intellektu-
ellt utmanande.

ÅE

Pelle Snickars lämnar KB för Umeå universitet.
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Godkänt – men stora skillnader
Svenskarnas färdigheter i läsning, räkning 
och problemlösning med hjälp av dator ligger 
totalt sett över genomsnittet jämfört med 22 
andra länder, däribland Finland, USA, Japan, 
Sydkorea och Ryssland. Det visar en inter-
nationell OECD-initierad undersökning PIAAC 
(Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies) om vuxnas (16–65 år) fär-
digheter.

Unga i åldern 16–24 år har bättre färdig-
heter än hela den vuxna svenska befolkningen 
när det gäller att läsa och lösa problem. Men 
när det gäller räknefärdigheter är de unga på 
ungefär samma nivå som de äldre.

Svenska 16–24-åringar ligger över genom-
snittet i räkning och något över genomsnittet 
i läsning jämfört med unga i samma ålder i de 
övriga länderna. 

Samtidigt som det svenska snittet står sig 
bra vid en internationell jämförelse, finns det 
en ganska stor skillnad mellan befolknings-
grupper inom Sverige.  Drygt 13 procent av 
vuxna svenskar klarar bara att utföra enkla 
läs- och skrivövningar, vilket innebär en lägre 

nivå när det gäller läsfärdighet. Mer än var 
fjärde vuxen har svårt att sålla, sortera och 
granska information på en webbsida. Störst 
skillnader gäller människor som saknar utbild-
ning samt utrikesfödda. Det förklarar varför 
Finland som knappt tar emot några flyktingar, 
har ett annat resultat. Samtidigt gjordes en 
liknande undersökning i mitten av 1990-talet 
och då hade Sverige bäst resultat av alla län-
der. Denna gång har räkning och problem-
lösning tillkommit. 

– Syftet är att mäta grundläggande fär-
digheter som man behöver för att klara sig i 
samhället och arbetslivet, säger SCB:s projekt-
ledare Ann-Charlott Larsson.

SCB har intervjuat 4 600 personer om deras 
grundläggande färdigheter i räkning, läsning 
samt informationssökning och informations-
bearbetning på nätet. När det gäller svars-
frekvensen uppfyllde den svenska statistiken 
kravet med nöd och näppe. Kanske dags att 
sprida kunskap om skillnaden mellan mark-
nadsföringsenkäter och samhällsenkäter…

ÅE
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Neddragning i Växjö
Stadsbiblioteket i Växjö tvingas göra stora nedskärningar inför 
nästa års besparingskrav på 740 000 kronor. Bland annat väntas 
personal neddragningar, och sagostunderna för somaliska och arabiska 
barnförsvinner. Men bibliotekschefen i Växjö säger att det ännu inte är 
beslutat vilka delar av verksamheten som kommer att drabbas.

– Vi tittar på olika lösningar. I sista hand handlar det då om 
uppsägningar, men vi försöker undvika det i möjligaste mån, säger 
bibliotekschefen Anna-Karin Axelsson till Smålandsnytt.

Detta sker samtidigt som politikerna i Växjö satsar på att ha 
Sveriges bästa bibliotek 2015. ÅE

Simrishamn lägger ned filialer

Alla fem biblioteksfilialerna i Simrishamn läggs ned vid årsskiftet. 
Kommunen välkomnar dock Borrby Bokby och Kiviks byalags initia-
tiv till att försöka driva biblioteken vidare ideellt.

Kommunen sparar 670 000 kronor på att plocka bort en heltids-
tjänst som bibliotekarie och lägga ned verksamheten i Skillinge, 
Kivik, St:Olof, Gärsnäs och Borrby. Nedläggningsbeslutet har orsa-
kat protester, och namnlistor med krav om att återta beslutet har 
lämnats in till kommunpolitikerna.

– Precis samma dag satsade regeringen 3,4 miljarder kronor på 
att förbättra barns läsning. Jag kan inte tycka besluten rimmar med 
varandra, det här är tråkigt för barnen, säger bibliotekarie Gunilla 
Arvidsson vars kollega sägs upp, till SR P4 Kristianstad.

Gunilla Aastrup-Persson (Österlenpartiet) som är ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden, säger att nedläggningsbeslutet inte 
kommer att återtas men att kommunen är positiv till att andra 
driver biblioteken – ideellt.

Kommunen kan tänkas erbjuda lokaler i byskolorna, eftersom de 
ändå måste ha skolbibliotek. Men själva servicen och bemanningen 
på biblioteket får byarna stå för själva.

– Vi har inlett ett samtal med kommunen. Vi kan inte bara nöja 
oss med att biblioteken försvinner utan vi måste tänka innovativt, 
säger Gunnel Ottersten, ordförande i föreningen Borrby Bokby till 
Skånskan.

ÅE

Kultur & Utbildning inom Landstinget Sörmland söker

Länsbibliotekarie/Verksamhetschef 
Länsbibliotek Sörmland
Verksamheten präglas av högt engagemang, kunskap 
och kompetenta medarbetare. Vill du leda och fortsätta 
utveckla verksamheten internt och externt?

Läs mer på www.landstingetsormland.se/extra-ingang/
Jobba-hos-oss/Lediga-jobb
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Årets skolbibliotek
Celsiusskolan i Uppsala är Årets skolbibliotek 2013. Na-
tionella skolbiblioteksgruppen delar ut priset. Två biblio-
tekarier, Åsa Mattsson och Mikael Wikman, är anställda 
i gymnasieskolan som satsar på bra biblioteksverksam-
het. Mikael Wikman, bibliotekarie på Celsiusskolan, 
spekulerar i vad han tror är hemligheten bakom ett fram-
gångsrikt skolbibliotek:

– Väl pålästa på skolforskning och informationsforsk-
ning för att kunna förmedla vidare till lärare. Bra på att 
förbereda oss väl innan vi går ut med projektidéer till 
lärarna. Kontinuerlig kontakt med ledningen vilket ger för-
ståelse, stöd och engagemang från deras sida.

– Vi är synliga på många plan i skolan. Samarbetar med 
elevkåren/elevrådet och har en personlig och engage-
rande elevkontakt. Tid till fortbildning på olika sätt och 
inte minst god bemanning är även det en framgångs-
faktor.

Juryns motivering: 
Celsiusskolan får priset för en kontinuerlig och lång-

siktig verksamhet som är högt uppskattad av såväl elever 
som personal, samt för ett starkt och utvecklat samarbete 
mellan skolbibliotekarier och skolans övriga personal 
och att skolbiblioteket utgör navet i skolans satsning 
på Studiecoaching, ett fruktbart samarbete med andra 
gymnasiebibliotek, bl.a. genom gemensam fortbildning. 

Priset består av ett författarbesök och ett vandrings-
pris i form av en tavla av författaren och illustratören Sven 
Nordqvist.

ÅE

KB-uppdraget formaliserat
I den litteraturpolitiska propositionen Läsa för livet aviserade regeringen ännu ett 
uppdrag till KB: att inleda en försöksverksamhet för att tillgängliggöra och förmedla 
upphovsrättsligt fria e-böcker via den nationella katalogen Libris till folkbiblio-
teken. 

2 miljoner under 2013 i särskilda medel får man för att kunna genomföra upp-
draget som blev formellt i slutet av oktober. 

– Det är angeläget att folkbiblioteken i större utsträckning kan tillhandahålla e-
litteratur och samtidigt kunna hantera kostnaderna för detta, säger kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth. 

Via Libris skulle även olika externa distributörer kunna tillhandahålla e-littera-
tur. Det kan dels ge biblioteken enklare tillgång till fri litteratur, dels ge utrymme 
för fler konkurrerande distributörer att erbjuda e-litteratur till biblioteken. Detta 
bör ge biblioteken möjlighet att i högre utsträckning förhandla om avgifter, skapa 
förut sättningar för bättre kostnadskontroll samt att välja sitt eget utbud.

Kungliga biblioteket ska redovisa uppdraget till Kulturdepartementet senast den 
22 februari 2015. En delredovisning ska lämnas den 1 maj 2014. HZ

238 nomineringar till ALMA

På den internationella bokmässan i Frankfurt offentliggjordes nomineringarna till 2014 års 
ALMA-pris. Från Sverige är elva kandidater nominerade, bland dem Lennart Hellsing, Anna 
Höglund och Barbro Lindgren.

På nomineringslistan finns 238 kandidater från 68 länder. Ett femtiotal av kandidaterna 
är organisationer och/eller personer som arbetar läsfrämjande.

Av årets kandidater har 54 aldrig tidigare varit nominerade. 
Från Norden är drygt ett fyrtiotal kandidater nominerade – flest nominerade kandi dater 

har Sverige och Finland med 11 vardera. Annars är Storbritannien det land som toppar 
listan i antal kandidater med 22 stycken. 

Varje nomineringsinstans kan nominera upp till fyra kandidater, två från det egna landet 
och två utanför. Över hundra instanser från hela världen har nominerat författare, illustra-
törer, berättare samt läsfrämjande personer och organisationer till 2014 års pris.

Vem eller vilka som får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2014 tillkännages den 
25 mars 2014. Priset delas ut vid en ceremoni vid Stockholms Konserthus den 2 juni 2014.

HZ

WagnerPhone
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NOTISER

 Äktenskapet spelar en framträdande roll i  
 den kanadensiska författaren Alice Mun- 
 ros novellsamling från 2001 (på svenska  
 2003). Och det är knappast frågan om 

kombinationen kärlek och äktenskap. Snarare hand-
lar det om äktenskapet som en väg till ett friare liv el-
ler som en karriärmöjlighet, som en hägrande dröm 
eller som ett grymt förtryck. Alice Munro gör i sina 
noveller upp med de givna ramarna för äktenskapet 
som den enda sanna livsformen. De är isande minia-
tyrstudier i samliv och ensamhet, tekniskt väldigt 
skickligt genomförda med en underton av vemod och 
uppgivenhet och samtidigt en obarmhärtig klarsyn. 

De nio novellerna, alla med kvinnliga huvudperso-
ner, är betecknande nog samlade under en titel som 
anspelar på den gamla räkneramsan kärlek, vänskap, 
hat – den som, är det meningen, ska avslöja vad en 
eftertraktad pojke känner för en. Den oansenliga 
Johanna i titelnovellen tror sig vara säker på sin sak. 
Hon bryter upp från en trygg men tråkig tillvaro, 
ovetandes om det elaka spratt som spelats henne, för 
att söka kärleken hos en man hon tror sig känna. En 
osentimental berättelse om ensamhet och ondska 
där de mörka skuggorna dröjer sig kvar trots det re-
lativt lyckliga slutet. I novellen ”Nässlorna” skapar 
Alice Munro illusionen av ett berättarjag som kunde 
vara författaren själv. På ett liknande sätt tar berätta-
ren skepnaden av en iakttagande väninna eller nära 
anhörig i ”Quennie” och ”Släktklenoder”. Genom det 
flitiga användandet av första person lurar hon läsa-
ren att tro att det är om sig själv eller sin krets hon 
skriver. Det är ett beprövat knep som inte sällan an-
vänds i mindre goda romaner för att få läsaren att 

känna sig personligen tilltalad. Hos Alice Munro blir 
dock förtroligheten aldrig något billigt knep efter-
som den också rymmer eftertänksamhet och distans. 

 I ”Nässlorna” återser berättarjaget i vuxen ålder 
oväntat sin barndomsförälskelse och en sedan länge 
begravd längtan gör sig åter påmind. Novellen är 
ett bra exempel på hur mästerligt Munro navigerar 
i genren. I upptakten stiger berättarjaget in i köket 
hos sin väninna och ser en man bre sig en ketchup-
smörgås. Där blir läsaren hängande i luften efter-
som berättarjaget börjar minnas sin barndom och 
en sommar när hon var åtta år och brunnsborrarens 
nio åriga son blev hennes vän. Länge verkar det som 
om hela novellen ska handla om denna magiska 
sommar men plötsligt bryter Munro, tar oss tillbaka 
till det där köket som vi redan har glömt och där står 
en man och brer ketchup på en smörgås. Brunnsbor-
rarens son. Man går aldrig säker hos Alice Munro, 
vardagen må vara vänligt beskaffad men man anar 
hela tiden att idyllen är skenbar, det oförutsägbara 
står hela tiden på lur. Det ska det göra i riktigt bra no-
veller. 

”Björnen sover”, samlingens sista novell, hör kan-
ske till de allra bästa i sin stilla men försåtliga kus-
lighet. I den befrias en gift kvinna från äktenskapet 
som gått i stå när hon drabbas av Alzheimer och fin-
ner en ny gemenskap med en man på vårdhemmet. 
Alice Munro nöjer sig inte med att låta det vara det 
enda straffet för mångårig otrohet och egoism som 
drabbar kvinnans make. I rättvisans och konsekven-
sens namn får han betalt för gammal ost på fler plan 
än så.  

Henriette Zorn

Alice Munro
Kärlek, vänskap, hat 
Översättning: Rose-Marie 
Nielsen
Atlas pocket

Den 10 december får Alice 
Munro eller någon i hen-
nes ställe motta Nobel-
priset i litteratur. Det är 
främst som novellförfat-
tare som hon gjort sig 
känd och sedan debuten 
1968 har det blivit 16 sam-
lingar. Nu i samband med 
Nobelpriset koras hon av 
Akademien som  ”Den 
samtida novellkonstens 
mästare”.

Läst:

På nya jobb
Botkyrkas nya bibliotekschef heter Anja Dahlstedt. Hon 
jobbar idag som bibliotekschef i Södertälje. I mitten av 
januari nästa år börjar hon sitt nya jobb i Botkyrka. Anja 
Dahlstedt uppfattar Botkyrka som en kommun som prio-
riterar kultur och där biblioteken ges plats och möjlig-
het att utvecklas och pröva nya grepp inom ramen för sitt 
grunduppdrag. 

– Jag har en stark tro på folkbiblioteken som verktyg för 
demokrati och social utjämning och vill utforska hur det 
synsättet går att tillämpa på en biblioteksstruktur som 
den i Botkyrka, där biblioteken geografiskt ligger relativt 
nära medborgarna. 

 Vad tar du med dig för erfarenhet från Södertälje? 

– Det kan låta pretentiöst, men Södertälje är i mångt 
och mycket ett av mina universitet, och jag är just nu inne 
i en tid av summering av mina sju år där. En viktig erfa-
renhet som jag ser redan nu är vikten av att alltid pröva 
varje enskild verksamhetsyttring och varje enskilt beslut 
mot folkbibliotekens grundläggande värden och uppdrag. 
Med dem som kompass blir vi som folkbibliotek stärkta i 
förhållande till omvärlden.

Anders Olsson, bibliotekschef i Sollentuna, blir 
efter årsskiftet ny chef för riksdagsbiblioteket i Stock-
holm. Hanna Rasmussen, tillförordnad bibliotekschef i 
Katrineholm, blir ordinarie bibliotekschef efter nyår.

ÅE
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Anja Dahlssedt.
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MÅNADENS ELIN

Ubok för unga 
boknördar

Vilken bok fick dig att gråta senast? Hur 
läser du – pappersbok eller e-bok?  Frågorna 
ställs på portalen Ubok.no som är en obero-
ende norsk portal för unga som vill dela läs-
upplevelser med varandra. Det är ett forum 
där man bland annat kan diskutera det man 
läst, ge boktips, dela med sig av egna texter 
samt fylla en digital bokhylla med böcker som 
man läst.

Portalen Ubok.no arbetar även med en rad 
projekt som för samman unga, författare, 
bibliotekarier och lärare. Portalen startade 
2011 som ett samarbete mellan en rad norska 
förlag. Sedan ett år är den självständig och 
drivs idag av upphovsmakarna Nina Aalstad, 
Siri Morland och Alexander Eliesen. Bokdata-
basen ger en omfattande översikt av böcker 
för unga (över 1 600 böcker i bokdatabasen) 
och i bloggen publiceras löpande nyheter om 
ungdomslitteratur. Författare bjuds också in 
för att blogga om sina böcker. Ubok.no har 
drygt 700 registrerade medlemmar och näs-
tan 4 000 unika besökare per månad.

ÅE

Meröppet i 
Bergshamra

Bergshamra bibliotek i norra Solna har 
blivit meröppet. Bergshamra bibliotek är det 
första biblioteket i Solna som får generösare 
öppettider och därmed utökad service.

Meröppet på Bergshamra bibliotek inne-
bär att biblioteket är öppet för alla låntagare 
klockan 8.00–22.00 alla dagar året om. Solna 
kommun ansluter sig därmed till de, vid det 
här laget, tiotalet kommuner i Sverige som 
infört meröppet.

Meröppet är ett elektroniskt inpasserings-
system knutet till låntagarens bibliotekskort. 
Allt som krävs är biblioteks-
kort, en personlig pinkod 
samt att innehavaren är 
myndig. Funktionen kan 
aktiveras på samtliga bib-
liotek i Solna.

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

Boka in den 6 februari för konferens om 
forskningsbibliotekens nya roller!

Tillsammans med Kungliga biblioteket, 
Stockholms universitetsbibliotek och 
Södertörns högskolebibliotek kommer 
Svensk Biblioteksförening att anordna 
en nationell konferens om forsknings
bibliotekens nya roller inom den veten
skapliga informationsförsörjningen. 

Konferensen kommer att hållas den 
6 februari 2014, kl. 10–16, i Stockholm 
(World Trade Center, Klarabergs
viadukten 70).

Konferensens tema
Vetenskapliga publikationer publi
ceras allt oftare öppet tillgängliga via 
nätet. Även forskningsdata har i högre 
utsträckning börjat tillhandahållas fritt 
för vidareanvändning och ytterligare 
krav på detta är att vänta.  En annan 
trend är att öppna utbildningsresurser 
växer i betydelse. Dessa förändringar 
påverkar biblioteken som fått nya 
arbetsuppgifter och utmanats i sina tra
ditionella arbetssätt. Det visas i den rap
port fil. dr Helena Francke tagit fram för 
Svensk Biblioteksförening, ”Publicera! 
Svenska forskningsbiblioteks arbete 
med publiceringsfrågor” (2013).

En allt viktigare uppgift för forsk
ningsbiblioteken har kommit att bli 
att sköta lärosätenas lokala publika
tionsdatabaser. Nästa utmaning är 
att också kunna tillgängliggöra den 
underliggande data som genererats i 
forskningsprojekt. Mycket talar för att 
biblioteken även här är den naturliga 
parten att vända sig till för att göra 
dessa informationsmängder tillgängliga 
och sökbara över tid. Detsamma kan 
komma att gälla tillhandahållandet av 
de utbildningsresurser som produceras 
inom lärosätena.

Sammantaget medför utvecklingen 

att forskningsbibliotekens traditionella 
uppgifter – att samla, katalogisera 
och tillhandahålla informations
resurser för den egna organisationen – 
kompletteras eller ersätts av uppgifter 
som pekar i den andra riktningen, dvs 
är inriktade på att tillgängliggöra mate
rial för aktörer utanför den egna orga
nisationen. I och med detta har också 
biblioteken blivit viktiga strategiska 
parter i nationella utvecklingsprojekt 
kopplade till bibliometri och utvärde
ring som utgår från denna data, t ex 
SwePub och SweCRIS.

Denna utveckling reser samman
taget en rad frågor som kommer att 
diskuteras under konferensen: Vilka 
verksamhetsomställningar kommer 
utvecklingen att kräva av biblioteken? 
Vilka uppgifter kan och bör biblioteken 
omfamna? Vilka nya nationella samord
ningsbehov växer fram som en följd av 
utvecklingen?

Preliminärt program
Peter Honeth, statssekreterare på 
Utbildningsdepartementet, inleder och 
talar om regeringens arbete med frågor 
som rör forskningens infrastruktur och 
öppen tillgång till publikationer och 
data.

Daniel Spichtinger, EUkommissionen, 
kommer att tala om hur öppen tillgång 
till publikationer och data hanteras 
inom det nya ramprogrammet för 
forskning, Horizon 2020.

David Lawrence, avdelningschef vid 
Linköpings universitetsbibliotek, kom
mer bl a att tala om bibliotekens stra
tegiska arbete med publikationshante
ring och öppna utbildningsresurser.

Joacim Hansson, professor i biblioteks 
och informationsvetenskap vid Linné
universitetet, kommer bl a att tala om 
forskningsbibliotekens förhållningssätt 
till forskares publiceringsstrategier.

Hur de olika utvecklingslinjerna sam
mantaget påverkar biblioteken kommer 
att behandlas i en avslutande panel
diskussion. Deltar gör:
Gunilla Herdenberg, Kungliga 
biblioteket
Wilhelm Widmark, Stockholms 
universitetsbibliotek
Karin Grönvall, Södertörns högskole
bibliotek
Daniel Forsman, Chalmers bibliotek
Jenny Samuelsson, Universitetsbiblio
teket Luleå tekniska universitet

Ytterligare talare kommer att till
komma! JK

Välkommen 
till öppet hus 
den 5 december!
Svensk Biblioteksförening bjuder in 
medlemmar och vänner till öppet hus 
den 5 december. Vi bjuder på glögg och 
tilltugg. Du är välkommen till oss på 
kansliet i World Trade Center, D5,  
mellan 14.0017.00.  Adressen är Kungs
bron 1 eller Klarabergsviadukten 70.
 
Anmäl dig senast den 29 november till 
Svensk Biblioteksförening epost: 
fest@biblioteksforeningen.org eller 
tel 08545 132 30. 
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Fyra nya vägledande beslut 
från URV

 Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verk
samhetsfrågor (URV) har offentliggjort ytterligare 
fyra svar på frågeställningar som rådet diskuterat och 
beslutat under året.

Den första frågeställningen har inkommit till URV från 
ett universitets och högskolebibliotek och avser gränsdrag
ningen för dylika biblioteks service till allmänheten. Hur 
ska en avvägning ske för att biblioteket ska kunna hantera 
sitt dubbla uppdrag? URV resonerar i sitt svar om den tredje 
uppgiften och att det uttrycks tydligare i den nya biblioteks
lagen att olika bibliotekstyper ska samverka. Därför kan man 
också hänvisa allmänheten till andra bibliotek. Det är bra om 
olika huvudmän samarbetar. Först och främst ska universi
tets och högskolebiblioteken se till sina primära målgrupper 
forskare, studenter och lärare. Uttrycket tredje uppgiften 
indikerar just att den är underordnad första och andra upp
giften. I mån av tid och resurser kan biblioteket därefter ägna 
sig åt allmänheten.

Den andra frågeställningen har inkommit till URV från ett 
folkbibliotek där biblioteket ska kopplas närmare till kom
munens gemensamma ITmiljö än tidigare. Kommunen vill i 
samband med det kräva identifiering av alla internetanvän
dare som nyttjar de publika datorerna. Frågeställaren å sin 
sida vill att man som internetanvändare ska ha rätt till sin 
integritet och inte ska känna sig bevakad eller kontrollerad. 
URV stöder frågeställaren och menar att biblioteken ska stå 
upp för viktiga principer, såsom fri tillgång till information, 
kunskap och kultur samt att värna användarnas integritet 
och personuppgifter. Stöd för denna hållning går att finna i 
bl a FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
IFLA:s internetmanifest och IFLA:s etiska regler för bibliote
karier och informationsspecialister. Kommunallagen reglerar 
inte denna fråga.

Den tredje frågeställningen avser barns internetsurfande 
på folkbibliotek och huruvida målsmans tillstånd krävs för 

Cajsa Broström.

att barnen ska få använda sig av datorerna på biblioteket. 
URV svarar nekande på frågeställningen. Biblioteken ska ge 
alla fri tillgång till information och kunskap. Av pedagogiska 
skäl inte minst kan det vara lämpligt att lånekortet benämns 
bibliotekskort eftersom det omfattar alla bibliotekets tjänster. 
I bibliotekskortets användarregler kan man skriva in vad 
man förbinder sig till vid t.ex. nyttjande av bibliotekets dato
rer.

Den fjärde frågeställningen berör hur biblioteken aktivt ska 
följa skrivningen om minoritetsspråk i nya bibliotekslagen 
och lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets
språk. Frågeställaren menar att det är en fråga om mer än 
ett mediebestånd på minoritetsspråken. URV konstaterar att 
ansvaret för prioriterade grupper i den nya bibliotekslagen 
utökas från folk och skolbiblioteken till biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet. Det är inte preciserat hur det 
ska gå till. Däremot sägs att inte alla dessa bibliotek måste 
kunna erbjuda litteratur på minoritetsspråken. Kraven kan 
uppfyllas genom fjärrlån och samverkan med andra bibliotek. 
Biblioteken kan i sin planering utgå från förutsättningarna 
i den egna kommunen, om många har annat modersmål än 
svenska, är del i ett förvaltningsområde eller dylikt.

 CFF

Remisser att besvara 

Svensk Biblioteksförening är remissinstans i 
många olika ärenden. Nu närmast ska föreningen 
besvara remisserna om Herrelösa verk i kultur
arvsinstitutionernas samlingar, Ds 2013:63, senast 
den 2 december och Lättläst, betänkande av 
Lättlästutredningen, SOU 2013:58, senast den 10 
januari. 

Så snart remisserna är besvarade kommer de att 
läggas upp på föreningens webbplats. 

Promemorian om hur direktiv 2012/28/EU om 
viss tillåten användning av föräldralösa verk ska 
genomföras i svensk rätt och Lättlästutredningen 
finns på regeringens webbplats. 

Om du vill lämna synpunkter är du välkommen 
att kontakta Caroline Fellbom Franke på 
cff@biblioteksforeningen.org.

Ny bibliotekslag!
Torsdagen 24 oktober beslutade riksdagen att ställa sig bakom reger
ingens och kulturutskottets förslag till ny bibliotekslag. Lagen träder 
i kraft den 1 januari 2014 då den nu gällande bibliotekslagen upphör 
att gälla. Två voteringar med rösträkning genomfördes i samband med 
riksdagens beslut om ny bibliotekslag. 

På Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets två gemen
samma reservationer begärdes omröstning. De tre partierna krävde ”att 
folkbiblioteken har utbildad personal. En bestämmelse om kompetens 
bör därför införas i bibliotekslagen.” Denna reservation föll med röst
siffrorna 123–181. De tre partierna krävde också att ”för att biblioteks
väsendet på bästa sätt ska kunna verka och nå uppsatta mål krävs inte 
bara ’överblick’, utan en samlad nationell biblioteksstrategi.” Denna 
reservation föll med röstsiffrorna 134–173.

ME
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Glada pristagare 
på fullsatt 
prisutdelning

Stockholms stadsbiblioteks Rotunda 
fylldes med pristagare, medlemmar och 
vänner för utdelningen av Sveriges bib-
lioteks utmärkelser. Gabriella Ahlström 
höll i taktpinnen och presenterade 
pristagarna, juryordförande och sång 
och musik. Efter Nobelkörens inled
ning bjöd Anna Järvinen och Rikard 
Wolff på tonsatta texter av Sonja Åkes
son respektive Abdellah Taïa. Den totala 
prissumman för alla utmärkelser är 
200 000 kronor. Tack till alla medver
kande, publik och Stockholms stadsbib
liotek! 

Svensk Biblioteksförenings Carl von 
Linnéplakett för 2013 tilldelades Stefan 
Casta och Maj Fagerberg för Humlans 
herbarium, Flora Växtpress & Herba
rium. Plaketten utdelas årligen av 
Svensk Biblioteksförening till den eller 
de som framställt föregående års bästa 
fackbok för barn eller ungdomar. Priset 
består av en glasplakett av Margareta 
Hennix samt ett stipendium om 25 000 
kronor.

Juryns motivering: 
”Den finstämda Humlans herbarium 
med text av Stefan Casta och med 
illustrationer av Maj Fagerberg är en 

Maj Fagerberg och Stefan Casta.

Carl von Linné-
plaketten

Bengt Hjelmqvists 
pris

Bengt Hjelmqvists pris för framstående 
insatser på folkbiblioteksområdet dela
des i år mellan Lo Ek och AnnaStina 
Takala. Prissumman är 25 000 kronor. 

Juryns motivering för Lo Ek:
”Lo Ek är en socialt engagerad biblio
tekarie, som genom sitt arbete visar att 
idealet att biblioteket ska vara för alla 
kan och bör vara mer än bara förskö
nande ord. Med sin bokcirkel för miss
brukare, ”Människor mellan raderna”, 
har hon inte bara skapat möten som 
visar på litteraturens värde och läkande 
kraft, utan har också hur biblioteket 
kan vända problem till en möjlighet att 
bli mer inkluderande. Hennes grepp, 
att i samarbete med behandlingsassis

tenter, bjuda in samhällets utstötta och 
genom litteraturen få dem att, om än 
för en stund, tänka till, på annat, känna 
värme, titta inåt, prata med varandra, 
prata med sig själva – är måhända ett 
enkelt och självklart grepp – men likväl 
genialiskt. Med enkla men kraftfulla 
metoder och en stor respekt för de 
människor hon arbetar för – utgör Lo 
Eks arbete ett pedagogiskt exempel för 
oss alla, som visar hur bibliotekets upp
drag kan levandegöras för grupper som 
biblioteken allt för sällan når med sin 
verksamhet.”

Juryns motivering för Anna-Stina 
Takala:
”AnnaStina Takala är en orädd bib
liotekarie som aktivt arbetar för att 
visa bibliotekens roll som demokratisk 
infrastruktur och vägledare in i ett 
mer digitalt samhälle. Hon står i fram
kant när det gäller att använda sociala 
medier som arbetsverktyg i det folkbil
dande biblioteksarbetet. Som en skick
lig pedagog och föreläsare verkar hon 
för att öka den digitala delaktigheten 
genom uppbyggnaden av virtuella kur
ser inom sociala medier. För att nå ut 
med bibliotekens budskap till helt nya 
grupper bygger hon systematisk upp 
nätverk, verkar som en aktiv debattör 
i olika kanaler och för diskussionen 

om frågor som heteronormen och 
normkritiskt tänkande framåt. Hennes 
arbete stärker både bibliotekens roll i 
lokalsamhället och bibliotekarieyrkets 
professionella utveckling.”

Lo Ek arbetar som bibliotekarie, 
Norrköpings stadsbibliotek, och Anna
Stina Takala arbetar som verksamhets
utvecklare för IT och kommunikation 
vid biblioteken i Botkyrka och är vice 
ordförande i DIKförbundet.

Juryn har bestått av:
Torbjörn Nilsson, ordförande, Svensk 

Biblioteksförening, Nino Dawod, Upp
sala stadsbibliotek, Sävjabiblioteket, 
Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka, 
Anette Mjöberg, Hässleholms stads
bibliotek, Alireza Afshari, Stockholms 
stadsbibliotek.

Priset instiftades 1964 och består av 
ett stipendium på 25 000 kronor. Bengt 
Hjelmqvist, som avled 2005, var en nes
tor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 
till 1969 var han chef på Skolöverstyrel
sens bibliotekssektion. Priset utdelas 
för framstående insatser på folkbiblio
teksområdet.Lo Ek.
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Greta Renborgs 
pris 
Svensk Biblioteksförenings Greta Ren
borgs pris för marknadsföring tilldela
des Anette Helgesson, Edsbyns biblio
tek i Ovanåker. Prissumman är 25 000 
kronor.

Juryns motivering: 
”Greta Renborgs pris 2013 tilldelas 
barnbibliotekarien Anette Helgesson, 
Edsbyns bibliotek i Ovanåker, för att 
hon med systematiskt tillvägagångssätt 
och nytänkande öppnar och synlig
gör bibliotekets verksamhet för hela 
samhället. I sitt arbete riktar hon sig 
inte bara till enskilda, utan också till 
föreningar och yrkesgrupper som kan
ske inte är självklara målgrupper – ett 
arbetssätt som ger ringar på vattnet 
och ger bibliotekets uppdrag många 
budbärare. Anette Helgessons mark
nadsföringsarbete vilar på en fast grund 
i övertygelsen att alla inte bara ska ha 
lika möjlighet till kunskap och informa
tion, utan också på biblioteket som ett 
verktyg för att minska klyftan mellan 
de som har tillgång och de som inte har 
tillgång till det livslånga lärandet.”

Juryn har bestått av Barbro Bolonas
sos, bibliotekschef Fisksätra, juryord
förande, Gunilla Berglund, informa
tionssekreterare, Kulturförvaltningen 
i Stockholm, Maria Ehrenberg, region
bibliotekarie, Region Halland, Henriette 
Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet, 
Stefan Engström, kommunikationschef, 
Svensk Biblioteksförening.

Greta Renborg avled 2005. I hennes 
anda delas priset ut varje år till biblio
tek eller enskild bibliotekarie som lyck
ats med bra marknadsföring. Svensk 
Biblioteksförening instiftade priset till 
Greta Renborgs 65årsdag 1986.

Anette Helgesson.

Nils Holgersson-
plaketten
Svensk Biblioteksförenings Nils Hol
gerssonplakett för 2013 tilldelas Lisa 
Bjärbo för Allt jag säger är sant. Plaket
ten utdelas årligen av Svensk Biblio
teksförening till författaren av föregå
ende års bästa barn eller ungdomsbok. 
Priset består av en glasplakett samt ett 
stipendium om 25 000 kr.

Juryns motivering: 
”Allt jag säger är sant av Lisa Bjärbo 
är en berättelse full av hopp, energi, 
glädje och sorg. Det känns befriande 
att läsa den rappt skrivna historien 
som talar direkt till läsaren och genast 
griper tag. Vi lär känna Alicia, på väg in 
i vuxenlivet, hennes familj och vänner 
samt framförallt en trygg mormor. Per
sonskildringarna lyfter karaktärer och 
vi kommer snabbt in i gemenskapen. 
När sorgen plötsligt drabbar Alicia och 
hennes närmaste, är vi läsare lika oför
beredda och det känns som ett blixt
nedslag även för läsaren. Men med den 
drastiska humorn och det inbjudande 
tilltalet är det med glädje vi kastar oss 
in i händelserna. Det är ett nöje att läsa 
om Alicia, en modig tjej, som det är lätt 
att identifiera sig med.”

Nils Holgersson plaketten utdelades 
första gången 1950 och då till Astrid 
Lindgren för boken om Nils Karlsson 
Pyssling.

Elsa Beskow-
plaketten
Svensk Biblioteksförenings Elsa 
Beskowplakett för 2013 tilldelades 
Emma Adbåge för boken Lenis Olle och 
hennes samlade produktion av bil
derböcker för barn. Plaketten utdelas 
årligen av Svensk Biblioteksförening till 
den konstnär som framställt föregående 
års bästa bilderbok för barn eller till en 
konstnär för dennes samlade produk
tion. Priset består av en glasplakett 
samt ett stipendium om 25 000 kronor.

Juryns motivering: 
”Emma Adbåge är en illustratör och för
fattare med en driven, iakttagande och 
individuell penna. Hennes skapande är 
självständigt, mångsidigt och karak
tärsfullt och stämningen rör sig mellan 
lekfull humor och djupt allvar. Alltid 
med lyhördhet och respekt för barns 
tankar, livsglädje och känslor. De blan
dande vinklarna gör föremål personliga 
och nästan levande. I det dråpliga finns 
allvaret, i fantasin vågar man känna 
igen sig. Adbåge ger oss en levande och 
detaljrik bild av dagens ”livsmiljöer”. I 
Adbåges bildvärld finns också böcker 
med striktare formelement. Skiftande 
ansiktsuttryck träder fram och det som 
på ytan är smakfulla böcker i retrostil, 
ger också utrymme åt vardagsrelatio
nernas starka och viktiga känslor.”

Elsa Beskowplaketten utdelades 
första gången 1958.

Juryn för de tre barnboksplaketterna 
har bestått av Ingrid Källström, ord
förande, Länsbibliotek Sörmland, 
Karin Blomquist, Gotlands länsbiblio
tek, Mary Ingemansson, Högskolan 
Kristian stad, Sofia Lindblom, Askeby
skolan, Stockholm, AnnaKlara Ehn 
Ericson, Uppsala stadsbibliotek, Anna 
Hällgren, Lövångers bibliotek.

Emma Adbåge.

åldersöverskridande bruksbok om 
arton av våra vår och sommarblommor 
med en uppmaning att skapa ett her
barium. Casta berättar om blommornas 
utseende och växtsätt samtidigt som 
läsaren genom berättelser får en bild av 
historiskt ursprung. Med en blinkning 
till Carl von Linné finns i välkompone
rade uppslag en god balans mellan Cas
tas berättarröst och Fagerbergs vackra 
illustrationer.  De spröda blommorna 
visas på en subtil detaljnivå. Denna bok 
stimulerar fantasin, skapar en sago
stämning och visar på det unika i vår 
natur.”
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Aniarapristagarens tal 

”Mamma såg ut som om jag hade dödat en bibliotekarie. Men jag gav mig inte.
– För alltså varför ska det vara gratis att låna böcker när allt annat kostar?

Vi hade kommit fram till Hornsgatan. Mamma tryckte in knappen på över
gångsstället och svarade: – Just precis därför.”

Dagens Nyheter publicerade Jonas Hassen Khemiris brandtal om biblioteken 
som han höll vid prisutdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser på Stockholms 
stadsbibliotek. Läs hela talet på DN:s webbplats. Juryn har bestått av Gunnel 
Arvidson Nilsson, Danderyds bibliotek, Petter Lindgren, Författarförbundet och 
Göran Schmitz, Malmö stadsbibliotek. Juryns motivering finns att läsa i BBL 
08:2013 och på föreningens webbplats. 

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

27 november, 2013, Stockholm
Game over / play again!
Kungliga biblioteket anordnar det här heldags
seminariet i egenskap av Sveriges nationalbib
liotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. 
Vi har i vårt uppdrag att samla in, bevara och 
tillgängliggöra datorspel med svensk anknyt
ning för framtida forskning.
Mer information och anmälan: www.kb.se

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

28–29 november, 2013, Stockholm
Tillgängligt! Tillgång till information som en 
fundamental rättighet
Svenska Daisykonsortiet och Myndigheten 
för tillgängliga medier välkomnar dig till jubi
leumskonferens! I år är det tio år sen Svenska 
Daisykonsortiet bildades och det är också femte 
året den här konferensen arrangeras. Det är 
en grundläggande rättighet att kunna ta del av 
information. Ur ett brett perspektiv belyser vi 
behovet av tillgänglig information och inklude
rande publicering. Frågor som ansvar, teknik 
och delaktighet tas upp. Konferensen kommer 
att ge exempel på inspirerande verksamheter 
och teknisk utveckling samt förmedla svenska 
och internationella utblickar. Konferensen 
vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar 
för, arbetar med eller är intresserade av att göra 
information och litteratur tillgänglig. 
Program och anmälan: http://svenskadaisykon
sortiet.blogspot.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/ 

7–8 maj, 2014, Umeå
Biblioteksdagarna 2014
Bibliotekens ledande branschdagar arrangeras 
för tolfte gången av Svensk Biblioteksförening. 
Välkommen till kulturhuvudstaden Umeå i maj! 
Läs mer: www.biblioteksforeningen.org

26–27 maj, 2014, Vimmerby
”Klassiker – gamla böcker för unga läsare?!” 
Astrid Lindgren-konferensen
Klassiker.  En röst som talar till oss från en 
annan tid. Levande, påträngande, insisterande… 
eller viskande, knappt hörbar i bruset. Vill vi 
fortfarande lyssna? Är de litterära klassikerna 
fortfarande viktiga? Och hur ska vi i så fall 
förmedla dem till ungdomar? Det är frågor som 
ställs – och förhoppningsvis besvaras – under 
den trettonde Astrid Lindgrenkonferensen 
i Vimmerby 26–27 maj 2014. Medverkar gör 
författaren Göran Hägg, danske kritikern och 
biografiförfattaren Jens Andersen, bokförläg
garna Eva Bonnier och Mona Henning, littera
turpedagogerna Lena KjersénEdman och Karna 
Nyström m fl. Välkomna! 
Läs mer: www.vimmerby.se/alkonferensen

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.

Collijnpriset

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i 
Biblioteks och informationsvetenskap 
år 2012 tilldelades Malene Jensen för 
uppsatsen ”Mer än bara fjärrlån? – en 
kvalitativ studie om hur bibliotekarier 
vid Lunds universitets bibliotek ser 
på sitt arbete med forskarstöd”. Priset 
består av ett stipendium på 25 000 
kronor. Uppsatsen har lagts fram inom 
ABMmasterprogrammet vid Lunds 
universitet med Birgitta Olander som 
handledare.

Juryns motivering: 
”I sin uppsats tar författaren sig an 
en mycket aktuell frågeställning om 
bibliotekariens profession och identi
tet kopplat till forskarstöd. Utifrån en 
diskussion kring bibliotekarieyrket och 
forskningsområdenas olika metoder 
och uttryckssätt visar författaren på 
den komplexitet som finns i relatio

nen mellan forskare och bibliotekarie. 
Fråge ställningen sätts i ett samman
hang där den vetenskapliga kommuni
kationens förändring genom elicenser, 
Open Access och bibliometri blivit en 
del av universitets och högskolebiblio
tekens verksamhetsområden. Förfat
taren ger en bra beskrivning av aktuell 
forskning, uppsatsen är välstrukture
rad och välskriven från inledande syfte 
till slutsats. Uppsatsen beskriver för
hållanden på ett visst universitet men 
dess innehåll kan med fördel användas 
vid andra lärosäten för att diskutera 
och problematisera frågan – vad är en 
bibliotekarie?”

Juryn har bestått av:
Henrik Åslund, juryordförande, avdel
ningschef, Universitetsbiblioteket, 
Lunds universitet , Gunnar Sahlin, 
f.d. riksbibliotekarie, FD,  Helen Hed, 
bibliotekarie, FD, Umeå universitets
bibliotek,  Lena Landgren, pedagogisk 
utvecklare, FD, Universitetsbiblioteket, 
Lunds universitet

Malene Jensen.
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DETTA ÄR BÖRJAN 
PÅ NÅGOT STORT 

“Vi vill gärna 
ligga i framkant 
när det gäller e-
böcker”

 

Emma Johansson, Carin Silvermyr och Staffan Jansson, Jönköping

Axiell Sverige, www.axiell.se

I november lanserar Jönköpings stadsbibliotek eHUB för sina lån-
tagare. Med hjälp av eHUB stärker biblioteket greppet om e-boks-
utlåningen samtidigt som bibliotekets roll som lokal kulturförmedlare 
förstärks ytterligare.

- Eftersom vi på Jönköpings stadsbibliotek har en ambition att arbeta 
mer med e-böcker så är eHUB en intressant produkt, säger Staffan 
Jansson, biblioteksutvecklare vid Jönköpings stadsbibliotek. Vi vill 
underlätta hanteringen av e-böcker för vår personal men naturligt-
vis även för våra låntagare.

På biblioteket ser man fördelar med att man nu kan koppla på andra 
leverantörer och kunna påverka urvalet av e-böcker. 
- eHUB ger oss också möjlighet att behålla besökarna på biblotekets 
webbplats när de lånar e-böcker . Genom eHUB får vi fram statistik 
över utlåningen så att vi kan erbjuda våra låntagare den litteratur 
som de efterfrågar, avslutar Staffan. 

Kontakta gärna Axiell för ett möte och för att få mer information kring eHUB 
eller några av våra andra lösningar.


