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FÖRORD
Eftersom det här numret av BBL rymmer flera texter som belyser läsning
har jag bekantat mig med en kandidatuppsats från BHS som handlar om att
väcka läslust hos barn i förskoleåldern.
Det är en kvalitativ studie av Linda
Andersson och Maria Berntsson om föräldrars syn på sin egen, förskolans och
bibliotekets lässtimulerande roll. Just
den empiriska delens intervjuer med
sex föräldrapar är onekligen tankeväckande inte
minst för att folkbiblioteken, enligt bibliotekslagen,
ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning”.
Frågan är hur man ska ta sig an den uppgiften om
biblioteken och deras verksamhet bara väldigt diffust finns på kartan hos föräldrarna? Och då handlar det ändå här om föräldrar som insett läsningens
betydelse och tycker att den har en viktig funktion
i samhället, som har ett förhållande till böcker och
tycker att det är deras eget ansvar att barnen blir intresserade av läsning.
Bland föräldrarna var man alltså hyfsat samstämmig ifråga om både sin egen och förskolans viktiga
roll i det lässtimulerande arbetet. Bibliotekets roll i
det hela däremot ansågs inte vara så stor. Flera ansåg
till och med det vara tveksamt om det alls fanns någon roll där för biblioteken att spela. Vilket är logiskt
med tanke på att många av föräldrarna sällan eller
aldrig besökte biblioteket med sina barn. Då blir det
ju svårt att få en uppfattning om vad biblioteket kan
bidra med.
För säkerhets skull letar jag efter ett samband mellan besöksfrekvens och geografiskt avstånd till biblioteket. Men det gav inte på något sätt glasklara besked: det föräldrapar som hade 150 m till biblioteket
gick i princip aldrig dit och det par som hade 6 km,
bara en gång var fjärde månad enligt egen uppskatt-

Henriette Zorn
ning, vilket antagligen betyder än mer
sällan eftersom man i intervjusituationer tenderar att hyfsa statistiken i fördelaktig riktning. Ett annat föräldrapar
hade 4,5 km till biblioteket och besökte
det kanske en gång varannan månad.
Det man i huvudsak förknippade bibliotek med var: låna böcker, ge boktips
och trevligt bemötande samt information. Vad annat biblioteket kunde erbjuda kände föräldrarna just inte till och man uppgav att man saknade information om aktiviteter och
öppettider. Någon pekade på ”bibliotekets osynlighet
i vardagen”.
Direkt nedstämd blir man av det faktum att flera
föräldrar i uppsatsen säger att de upplever att deras
barn stör på biblioteket, att det är en tyst plats och
att det inte är ett ställe att uppehålla sig på eftersom
det inte finns så mycket annat att göra än att låna
böcker… Nu kan visserligen det dåliga samvetet hos
stressade småbarnsföräldrar ta sig underliga bortförklaringsvägar där ingrodda föreställningar lever
sitt eget lilla liv eftersom de helt enkelt inte har upp
daterats.
De flesta föräldrar såg eller i varje fall trodde att det
fanns ett samarbete och därmed ett samband mellan
förskola och bibliotek ifråga om det lässtimulerande
arbetet. Alltid något. Men det verkar finnas en hel del
att göra för åtminstone vissa bibliotek ifråga om att
nå ut med vad man kan erbjuda och vilken roll man
kan spela i det lässtimulerande arbetet. Synliggör
och marknadsför om så bara med en lapp i brevlådan
med information om bibliotekets verksamheter, före
slår uppsatsförfattarna bland annat.
Och den uppsökande verksamheten borde få en
revival. Lagens skrivningar är inte tomma ord, de
förpliktigar.
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Bibliotekshögskolans
Med Ann-Sofie Axelsson har Bibliotekshögskolan i Borås
fått sin första prefekt med informationsvetenskaplig
bakgrund. Men om någon inom biblioteksvärlden oroas
över vad detta kommer att innebära, kan hon ge klara
besked.
Av Pia Mattzon

– Alla kan vara helt lugna. Jag älskar bibliotek! Jag vet
att det låter inställsamt, men jag har alltid hört till dem
som sett bibliotek som en central informationsresurs i
samhället.
Hon kommer senast från en tjänst vid Chalmers
tekniska högskola och hennes eget forskningsområde
gäller nya mediers påverkan (mobiltelefoner, datorer
och internet) på individer, grupper och organisationer.
Framför allt har hon fokus på frågor kring delaktighet
och tillgänglighet.
– Det handlar mycket om teknikens möjligheter och
hinder för tillgång till information. Och vad informationen sedan leder till.
Teknikutveckling, globalisering, medialisering och
mångkulturella samhällen, alla dessa är faktorer som
gör dagens samhälle betydligt mer komplext än gårdagens, vilket ökar delaktighetsproblematiken, menar
Ann-Sofie Axelsson.
– Hur man förhåller sig till tekniken, har tillgång till
den och råd med den, samt hur man förstår den – det är
ju en stor del i det här. Då är biblioteken ett forum för
att göra både teknik och information mer tillgänglig.
Kontentan av resonemanget är, bland annat, att hon
inte ser de två delarna inom ”BoI”:; biblioteks- och
informationsvetenskap, som två separata delar.
– Vetenskap om hur information tas fram, hanteras
och sparas har ju en stark koppling till biblioteksverksamheter, inte minst genom
nya informationstekniker. Jag
ser det som att det ofta handlar om två delar av samma problem.
Ann-Sofie Axelsson tillträdde
som prefekt i augusti 2013. Pre4 | biblioteksbladet 02:2014

fektskapet känns ansvarsfullt och väldigt viktigt, menar hon, inte minst eftersom hon basar över en nationell institution av stor betydelse.
– Jag leder verksamheten tillsammans med en ledningsgrupp. Men samtidigt känner jag att jag är obetydlig i sammanhanget, eftersom medarbetarna här
är så etablerade och kompetenta. Min roll handlar mer
om att underlätta för de här duktiga människorna att
jobba, helt enkelt.
Just nu pågår en större omorganisation på Högskolan i Borås. Nuvarande sex institutioner ska bli tre nya
enheter, kallade akademier. Och vad som ska hända
med den anrika institutionen med rötter i Bibliotekshögskolan som grundades 1972, finns det både spekulationer och farhågor kring. Ann-Sofie Axelsson ser dock
ingen anledning till oro.
– Vi tror att Bibliotekshögskolan kommer att över
leva det mesta – även den här organisationsförändringen. På senare tid är det väl snarare informationsvetenskapen som försvagats, eller inte varit så tydlig. Man
säger ju till exempel sällan hela beteckningen: Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, utan
väljer det snabba: Bibliotekshögskolan (BHS).
Vad det senare egentligen står för som varumärke är
lite omdiskuterat, menar Ann-Sofie Axelsson. Egentligen innefattar ordet enbart bibliotekarieutbildningen,
men som hon framhåller ingår även helt andra verksamheter på institutionen: Till exempel webbredaktörsutbildning och forskning som inte är direkt biblioteksrelaterad.
– Tillsammans med Textilhögskolan är ju Bibliotekshögskolan av nationell stolthet för Högskolan i Borås.
Som varumärke är beteckningen stark och kommer att
bestå, kanske till och med öka i värde – och att det är
värt att bevara är högskolans ledning medveten om. Så
oavsett hur den nya stora konstellationen på högskolan
kommer att se ut, kommer den att kunna behålla varumärken som Bibliotekshögskolan.
Och i och med att institutionen under sommaren
2013 blev medlemmar i nätverket för I-schools, introduceras också ett nytt varumärke. Att vara en I-school
innebär att BHS får tillgång till ett stort, internationellt
nätverk av informationsvetenskapliga institutioner.
Det ger möjligheter till kunskapsutbyte, bland annat
genom att utbyten för både lärare och forskare (i första

nya chef tar sats
hand) och för studenter underlättas genom medlemsskapet.
– Ischool-nätverket anordnar också en årligen återkommande konferens, till våren 2014 i Berlin, som öppnar för ytterligare kunskapsinhämtning och nya samarbeten, berättar Ann-Sofie Axelsson.
Hon poängterar att varumärkena kommunicerar
olika fasetter av verksamheten, att de är olika gångbara
i olika sammanhang – och att de ibland, sinsemellan,
vänder sig mot olika aktörer och målgrupper.
– Det är inte så komplicerat egentligen, det handlar
om vad som är praktiskt, begripligt och vad man är van
vid, säger Ann-Sofie Axelsson.
Hon är också inne på samma tankegångar som hennes föregångare som prefekt, Margareta LundbergRodin, som menade att det är naturligt att både verksamhet och metoder på Bibliotekshögskolan förändras
i takt med att samhället, tekniken och biblioteken förändras.
– Det är klart att innehållet i Bibliotekshögskolan
inte kommer att vara detsamma framöver som det har
varit, säger Ann-Sofie Axelsson, men det är inget problem, snarare tvärtom. Se på Volvo till exempel! Volvobilar har också sett olika ut under årens lopp, men fort▸▸
farande har Volvo ett starkt symbolvärde.

❝
Vi tror att Bibliotekshögskolan
kommer att överleva det mesta – även
den här organisationsförändringen.
På senare tid är det väl snarare
informationsvetenskapen som
försvagats, eller inte varit så tydlig.
Man säger ju till exempel sällan hela
beteckningen: Institutionen för
biblioteks- och informationsvetenskap, utan väljer det snabba:
Bibliotekshögskolan (BHS).

– Det är klart att innehållet i Biblioteks
högskolan inte kommer att vara detsamma
framöver som det har varit, säger Ann-Sofie
Axelsson.

Foto: Ulf Nilsson
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Hennes egen ledarstil handlar mycket om att män❝
niskor ska komma till sin rätt i organisationen.
Vi kan inte alltid göra det som är allra
– Det är något som vi jobbar med i ledningsgruppen
också. Att se till att folk får göra det som de är bra på
roligast, som får tio poäng av tio, det
och känner sig motiverade att göra.
finns alltid saker som vi gör mindre
Hon har ett stort människointresse. Hon vill veta vad
folk tänker, varför folk gör som de gör. Och om männisgärna. Men om vi kan identifiera det
kor har roligt på arbetet är det bra, tycker hon.
som stimulerar varje medarbetare,
– Vi kan inte alltid göra det som är allra roligast,
som får tio poäng av tio, det finns alltid saker som vi
då kanske man ska låta dem göra
gör mindre gärna. Men om vi kan identifiera det som
sådant mer och det andra mindre.
stimulerar varje medarbetare, då kanske man ska låta
dem göra sådant mer och det andra mindre. Då tror jag
att det blir en bättre verksamhet, vi får mer gjort, och
folk har roligt och utvecklas i sina jobb.
Hon är medveten om att det är en idealbild hon målar upp, att det finns många krafter som är med och
styr inom en stor organisation, inte minst ekonomi
och eventuella hierarkiska strukturer. Men det handlar
ändå om visioner och vilken typ av ledarstil man väljer.
– Jag jobbar också mycket kring att ledningsgruppen
Fakta Ann-Sofie Axelsson
ska formeras runt mig, att vi ska hitta varandra på ett
Ålder: 46 år.
bra sätt och att vi ska förstå verksamhetens behov. Delvis handlar det om att vi måste veta vilka vi är, innan vi
Familj: Gift med Linda Hassing, docent vid Psyko
tappar bort oss i en ny organisation.
logiska Institutionen, Göteborgs universitet, två barn,
Den egna drivkraften handlar mycket om det hon
7 och 11 år.
nämnde som sin roll som prefekt; att få medarbetare
att göra sådant som är bra och betydelsefullt. FöreträBor: Vasastan, Göteborg.
desvis vill hon jobba med att få andra att utvecklas och
till exempel handleda doktorander, istället för att enUtbildning: Magisterexamen i religionsvetenskap,
bart forska själv.
svenska, isländska och litteraturvetenskap och korta
– Det här jobbet är ju inte heller bara ett jobb, det är
journalistprogrammet från Göteborgs universitet och
ju hundra jobb nästan varje dag, känns det som. Det är
Háskóli Íslands, Reykjavik samt forskarutbildning från
extremt mycket problemlösning högt och lågt, allt från
Annons
till BBL 2013 från
AB
130823
Chalmers
(Teknikens ekonomi och organisation).
organisationsförändring
till WAGNER
nya möbler iForm
fikarummet...
Det är många beslut som ska fattas och jag tycker att
Forskning: Kring nya mediers (mobiltelefoner, datorer
det känns oerhört stimulerande.
och internet)
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individer,utom
gruppernr
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kring delaktighet och tillgänglighet.
slut på alla nivåer.
– Det måste finnas en delegation och ett förtroende
Fritid: Springer i skogen, krafsar i stugrabatterna och
gentemot medarbetarna, som faktiskt kan bättre än
umgås med familj och vänner.
jag, med sin kompetens inom respektive område.
Mått annons:
59vill
x 30
(OBS!attIngen
svart
ruta runt annonsen)
– Men jag
ändåmm
understryka
det inte
finns
Om Island: Har, enligt vissa uppgifter, världens
något problem som jag inte är intresserad av – det är
största bokutgivning, per capita. Har man inte redan
kanske ett bekymmer jag har, att jag är väldigt intresgett ut en bok så har man ett manus i skrivbords
serad av allt och vill hjälpa alla. Men jag kan ju inte lösa
lådan. Vild och vacker natur. Min frus hemland.
allt, däremot kan jag se till att problemen blir lösta, av
någon annan som kan. ■
Senast lästa bok: The Wind-up Bird Chronicle av Huraki
Murakami.
▸▸

BiblioteksGUIDE för webben

Wagner 2
(1)

www.wagnerform.se
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Aktuell: Ny prefekt vid Institutionen biblioteks- och
BiblioteksGUIDE i mobilen
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
vid Högskolan i Borås från 1 augusti 2013.
Vision: Att göra Bibliotekshögskolan nationellt känd
för mer än utmärkt biblioteksutbildning och -forskning.
www.wagnerform.se
(2)
Våra kompetenser behövs
i alla verksamheter!

(2 st annon
(olika) i BB
alla nr utom
6/7.

Forskningsbibliotekens
framtid – roller och risker
En välbesökt heldagskonferens visade på möjligheter
men varnade också för risker när forskningsbiblioteken
söker nya roller och uppdrag.
Och KB fick en politisk påminnelse om vad som är
nationalbibliotekets huvudroll.
Av MarieLouise Samuelsson
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K

B är ett forskningsbibliotek som också ska
samverka med och stötta forskningsbiblioteken, det är KB:s huvudroll. Att KB också
har en roll i förhållande till folkbibliotekssektorn är en biroll.
Utbildningsdepartementets statssekreterare Peter
Honeth inledde konferensen om ”Forskningsbibliotekens nya roller” med att göra en bestämd markering
om vilket departement som finansierar KB och som
därmed formulerar nationalbibliotekets uppdrag.
– KB har en viss roll mot folkbibliotekssektorn, jag
betonar medvetet viss roll, en roll som skulle kunna bli
väldigt stor men som inte får gå ut över huvudrollen,
vilket är en utmaning för KB:s ledning.
Han berömde initiativet till konferensen som ett
tillfälle att lyfta fram och diskutera forskningsbiblioteken som han tilldelar en central roll på den forsknings
politiska scenen, som stöd och hjälp till lärosätena med
sådant som kvalitetskontroll och citeringsanalys.
– Även om vi går mot mer av kollegiala bedömningar
av forskning är citeringar fortfarande viktiga, slog han
fast.
Statssekreteraren, känd för tydliga besked snarare än
för artighetsfraser, kostade till och med på sig en uppmuntrande svordom: ”Ni måste känna att ni har en jäkla viktig roll i den viktiga roll som universitet och högskolor har”. Forskningsbibliotekens angelägenhetsgrad
hör, enligt Peter Honeth, samman med regeringens
syn på forskning och högre utbildning, att det gäller för
Sverige att klara av att hålla hög kunskapsnivå, ”i den
globala konkurrensen”.
Han framhöll regeringens tillförsel av pengar till
forskning och högre utbildning och sammanfattade
lärosätesrektorernas syn på detta: ”Skicka mer pengar
och lägg er inte i”.
– Skickat pengar har vi alltså gjort, men vi lever kanske inte upp till det där med att inte lägga oss. Vi har
nämligen också synpunkter på vad och hur, poängterade Peter Honeth.
Också det kunde förstås tolkas som en markering,
ifall någon till äventyrs trott att ”autonomireformen”,

med ökat självbestämmande för universitet och högskolor skulle ha inneburit frånvaro av styrande synpunkter från den politiska nivån.
Peter Honeth tog också upp Open Access-publicering
som ”en väldigt viktig faktor”, av ekonomiska och andra skäl men samtidigt inte en helt lätthanterlig utveckling. Han påminde om Vetenskapsrådets (VR:s)
uppdrag att utveckla riktlinjer för öppen publicering
och om KB:s roll i att stödja VR:s arbete.
Lisbeth Söderqvist från Vetenskapsrådet beskrev
Open Access i en exposé över forskningens historia av
tillgängliggörande; Från handskrift på pergament till
öppen, tillgänglig digital publicering. Idag har tre av de
fyra stora forskningsråden krav på OA-publicering som
förutsättning för finansiering.
Hon tog också upp det motsägelsefulla i värderingen
av forskare i vad som kan beskrivas som en övergångsfas mellan gamla och nya publiceringsformer.
– Vi tittar efter i vilka tidskrifter de publicerar sig,
samtidigt som vi kräver OA-publicering.
Ett av huvudspåren i samtal och diskussioner blev
forskningsbibliotekens förhållande till universitetens
och högskolornas ledning och bibliotekens mer eller
mindre stabsnära roll i lärosätenas organisation.
Många beklagade därför att ingen representant
för något lärosätes ledning fanns på plats. Rektor vid
Stockholms Universitet som skulle ha medverkat hade
lämnat återbud.
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid SU, ryckte
in som ersättare och talade om att ”som bibliotekschef
arbeta mot en universitetsledning”.
Widmark berättade om den omorganisation som
innebär att SUB numera sorterar under ”övrig verksamhet”. Den tidigare gemensamma nämnden är avskaffad.
– SUB var länge en isolerad del av universitetsorganisationen och fick direktfinansiering av staten. Det
finns de som längtar tillbaka till den tiden, men nu är
biblioteket mycket mer en integrerad del av universitetsorganisationen.
Han beskrev ”en ström av nya uppdrag” till SUB.
– Men inte bara pålagor, vi har en dialog och jobbar ▸▸

”Skicka mer pengar och lägg er inte i”
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"Vid Linnéuniversitetet följer vi de politiska vindarna slaviskt,
vi är numera lika effektiva som IKEA. New public management
har helt avskaffat det kollegiala, vi representerar inte längre
någonting, vi producerar."
▸▸ mot ledning och förvaltning. Strategisk kommunikation till ledning och fakulteter är viktig, men också
utåt.
Maria Haglund från SLU, Uppsala ställde frågan om
hur man får alla med sig, när förändringstakten är hög
och Widmark betonade framförallt vikten av att ”hela
tiden tala med medarbetarna”.
David Lawrence, avdelningschef vid Linköpings universitetsbibliotek, hade ett liknande perspektiv som
Wilhelm Widmark, men skruvade upp tempot med ståupp-komiska iscensättningar av sökmödor i jakten på
information.
Även han talade om faran av isolering, eftersom bibliotekarier måste ha koll på omvärlden och förespråkade en muntert offensiv hållning: ”vi ska söka upp och
förfölja forskarna”.
Enligt Lawrence hjälper biblioteket inte bara studenter och forskare individuellt, utan också hela
Linköpings universitet med att tänka stort och öka
synligheten genom sådant som att samla aktiviteter
på sociala medier som ett mått på intresse kring forskningen.
Efter denna beskrivning av biblioteket som hejarklack – ”let’s go out and kick ass” – och bibliotekarier
som proaktiva marknadsförare blev forskningsbibliotekens nya roller granskade från ett annat håll och
med nedtonad dramaturgi, i ett powerpoint-fritt fram
förande av Joacim Hansson, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Han talade om nödvändigheten av att förstå universitetens förändring för att förstå hur forskningsbiblioteken förändrats – en omvandling som han beskrev
med en blandning av pragmatism och pessimism.
– Vid Linnéuniversitetet följer vi de politiska vin
darna slaviskt, vi är numera lika effektiva som IKEA.
New public management har helt avskaffat det kollegiala, vi representerar inte längre någonting, vi producerar.
Han beskrev hur det nya universitetet fungerar efter
en ekonomisk logik som inte passar med den vetenskapliga och varnade här för lojalitetskonflikt.

– Tidigare autonoma bibliotek rör sig inåt, uppåt mot
de tunga posterna i organisationen. Bibliotekarierna är
nu med och tar fram underlag som kan vara till nackdel
för forskaren, påpekade Joacim Hansson som trots allt
avslutade positivt.
– Å andra sidan innebär förändringarna en fördel för
bibliotekarier. De syns mer, blir en auktoritet och det
är bra att forskare behöver bibliotekariers självständiga
kompetens.
Ett samtal mellan riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och moderator Andreas Ekström, hade rubriken
”Kungliga bibliotekets roll i den nya informations
ekonomin”.
Riksbibliotekarien beskrev bland annat den digitala
lagringen som KB:s största utmaning och talade vidare
om behovet av att utveckla samverkan.
– KB vill spela en ännu större roll för biblioteksstrukturen i Sverige. För mig är bibliotek så mycket en demokratisk samhällsfunktion.
Att avsluta en lång, koncentrationskrävande konferensdag med en paneldiskussion kan vara riskabelt
men Wilhelm Widmark, Karin Grönvall, Södertörns
högskolebibliotek, Daniel Forsman, Chalmers bibliotek och Jenny Samuelsson, Luleå tekniska universitet,
förmådde ladda ämnet ”forskningsbibliotekens nya
roller” med både visionärt engagemang och konkreta
idéer.
Enigheten var stor om att biblioteken ”är på rätt väg”,
att kompetensen definitivt finns, liksom möjligheter
och teknisk infrastruktur.
Till de konkreta möjligheterna som skissades av till
exempel Karin Grönvall hör att lärosätena och forskningsbiblioteken skulle kunna ge mera uppdrag och
därmed pengar direkt till KB, vilket framstår som något
som både skulle gynna den eftersträvade intensifieringen av samverkan och dessutom stärka KB:s knappa
ekonomiska resurser.
Och precis som Peter Honeth indirekt hade påmint
om, är det trots allt och till syvende och sist den som
har pengar som styr handlingen eller som åtminstone
har möjlighet att agera på den vetenskapliga scenen. ■

”let’s go out and kick ass”
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”Vi vilL ligGa

i frontlinjen
med ny teknik.”
Torgny Henriksson, Härjedalens bibliotek

Enklare och smidigare
med Mikromarc 3 i surfplattan
Härjedalens bibliotek vill ligga i framkant med ny teknik och väljer därför att använda Mikromarc 3
i surfplattan. Tanken är att underlätta plockandet av reservationer i biblioteket. Man vill också
göra gallringen i magasinet smidigare genom att ta fram exemplarets historik direkt vid hyllan.
Nästa steg blir att prova Mikromarc 3 i surfplattan ute på filialerna.
Upplev skillnaden med Mikromarc 3
på www.youtube.com/mikromarc

Tel 0470-53 25 30
www.bibliotekscentrum.se

Vitaliteten frodas i Malmö
Foto: Åsa Ekström

Förra året lånades Garaget ut 360 gånger till föreningar och privatpersoner som ville anordna arrangemang på kvällstid.

Malmö har en
kulturpolitik
som sätter
avtryck. Kanske
det även spelar
en viss roll
att Malmös
kommunalråd
hade en
syster som var
bibliotekarie.
Av Åsa Ekström

D

et är väl ingen underdrift att påstå att den
gamla arbetarstaden Malmö ryckt ifrån
universitetsstaden Lund som förr sprudlade
av musik och kultur. Idag känns Lund mest
som en trött manchesterkavaj – en stad där en gång radikala författare och kulturprofiler bosatte sig, för att
på äldre dagar pysa ut sina lite halvtrötta småborger
liga åsikter om kultur. En smula överdriven elakhet
kanske men faktum är att både teater- och musik
scenen är bra mycket vitalare i Malmö än i grann
staden. Malmö konsthall, Moriska Paviljongen, Moderna museet är bara några av de institutioner som bjuder
på kultur av alla de slag. Dessutom finns Kulturhuset
Mazetti, den före detta chokladfabriken, som idag rymmer en unik blandning av kommunala och fristående
kulturverksamheter. 150 anställda jobbar i huset med
kulturutbildningar för både barn och vuxna, bland annat inom serieteckning, musik, mode, teater och konst.
Där finns även fotogalleri, restaurang och flera scener.
Högskolan i Malmö har naturligtvis haft en stor betydelse för stadens välbefinnande. För en besökare från
norra Malmö känns staden sedan några år som en i allra
högsta grad vital och kontinental stad. På stadsbiblioteket där den förre bibliotekschefen Elsebeth Tank införde sin omstridda idé Darling Library är det fullt med
folk. I ett hörn av biblioteket pågår samhällsinformation på lätt svenska och i en annan del pågår sagostund
för barnen. När den förr så bespottade författarscenen
har evenemang i biblioteket är det ofta fullsatt med
hänförda åskådare som trollbundits av en fängslande
berättare. När BBL tittar in på stadsdelsbiblioteket i
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Rosengård en lördag sitter grupper av män i ett rum
som fått namnet Spelrum och spelar schack och brädspel medan andra män läser tidskrifter i en annan del
av biblioteket. Det finns flera små rum som fått namn
som Rorum, Virum, Spelrum och Svängrum. Rohan
Awyb är den som lyser starkast i biblioteket. Hon leder
arbetet i Kreativariet där deltagare skapar designade
dockor, kläder, ljusstakar av ”skräp” som lämnats in. Av
material som tygbitar, toarullar, tomburkar, pärlor etc
skapas emellanåt riktiga konstverk. Det är mest kvinnor och barn som skapar även om en och annan man
skymtar förbi. Norhan Awyb berättar att verksamheten
är mycket uppskattad av invånarna i området. Något
som bibliotekschefen Ewa Skoglund håller med om.
– Vuxnas lärande är en vikig del av verksamheten
här. Rohan Awyb är en otrolig tillgång för oss genom
att hon talar arabiska och även är en mycket engagerad
människa i jobbet. Jag önskar att hon kunde få en fast
anställning efter flera års lösa anställningsformer.
Föremålen som skapats säljs ibland vidare och pengarna har exempelvis skänkts till Naturskyddsföre
ningen. Påsar med maskeradkläder som skapats på
Kreativariet hänger på en klädställning för utlån i
Garaget som ligger i en annan del av staden. I den vackra gamla tegelstensfastigheten arbetar bibliotekarien
Sara Espensen som berättar att påsarna med maskerad
kläder lånas ut flitigt. I biblioteket finns också verktyg
till utlån. Man kan även laga sina gamla jeans på en sy
maskin anpassad för ändamålet.
– Garaget är ett bibliotek som allt för länge fått dras
med ryktet om att vara en plats bara för unga. Det är

Foto: Åsa Ekström

Rohan Awyb leder
arbetet i Kreativariet
där deltagare skapar
designade dockor,
kläder, ljusstakar av
”skräp” som lämnats
in.

på litteratur på olika hemspråk på biblioteken. Malmö
har en kulturstrategi för åren fram till 2015 som utgör
en långsiktig kulturpolitisk plattform. Det innebär
bland att man ska flytta fram kulturens positioner
inom kommunen. Alla barn ska ha rätt att få ta del av
kultur. Därför har vi även utökat öppettiderna på Kulturskolan, berättar Hanna Thomé.
– Chefen för Kulturskolan, Jalle Lorensson (fd musiker i Wilmer X), är en eldsjäl som satsar på en fantastisk verksamhet kallad El Sistema, en gatubarnsverksamhet från Venezuela som tog en resa till Malmö.
Kärnan i El Sistema är en filosofi som går
ut på att barnen lär sig spela musik i grupp
samtidigt som musiken får dem att utvecklas rent socialt och mänskligt. Malmös alla
medborgare har rätt att få tillgång till det
som kommunen satsar skattepengar på.
Malmös nya konserthus ska exempelvis
ha ett brett utbud, med allt från symfoni
orkester till fria kulturgrupper. Därför ska
det även vara låga trösklar och hyfsat låga
biljettpriser till utbudet. ■
Foto: Åsa Ekström

helt fel. Vi vänder oss till alla! Förra året lånade vi ut
biblioteket 360 gånger till föreningar och privatpersoner som ville anordna en konsert, workshop, filmvisning, fest eller seminarium under kvällstid.
Hyllor med hjul underlättar för arrangörerna som
kan möblera som de vill i den 570 kvadratmeter stora
lokalen. Dessutom finns tillgång till PA-anläggning och
en liten scen med ljus. Ett krav för lån är att arrangemanget är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart
samt alkoholfritt. Hittills har det gått bra och endast
någon enstaka gång har det varit riktigt ostädat och
osat alkoholångor när personalen kommit till jobbet
morgonen efter en fest.
– Om det nu skulle dyka upp en massa obskyra
odemokratiska grupper som vill få tillgång till lokalerna
så får vi väl ta den diskussionen då, konstaterar Sara
Espensen och visar en låntagare var mikrovågsugnen
finns.
Det pågår ständigt arrangemang i Garaget. Biblioteket har bland annat fått 30 000 kronor i utvecklingsbidrag från Svensk biblioteksförening för ”Pappa & jag
– ett berättandeprojekt för pojkar”.
BBL åker till stadshuset för att träffa kommunalrådet
Hanna Thomé som är en av den gamla arbetarstadens
två kommunalråd (V) som även sitter i kommun
styrelsen. Kommunalrådet beskriver sig som en vanlig
”Lundatjej” men som inte var student i den anrika
universitetsstaden. Hon pluggade på socialhögskolan
i Malmö och engagerade sig tidigt för antidiskrimineringsfrågor.
– Syrran jobbade på bibliotek och genom henne har
jag nog fått viss förståelse för bibliotekens betydelse.
Idag lever Hanna Thomé i Malmö med
fru och barn. Det är tredje mandatperioden
för henne. Den lokalpolitiska verkligheten
består av kompromisser med S och MP men
samtidigt är det tydligt att politikerna verkligen velat profilera sig som en vänster
politisk kulturstad. Initiativet med utlån
till papperslösa är en viktig sak.
– Juridiskt har vi haft på fötterna. Uppdraget förutsätter en modell som liknar den
i Göteborg. Ingen människa är illegal, som
Hanna Thomé uttrycker det. Samtidigt är
hon medveten om att Förvaltningsrättens
dom kan innebära motsatsen.
När det gäller biblioteken är stadsbiblioteket flaggskeppet men varje enskilt stadsdelsbibliotek har möjlighet att fördela och
omfördela sina pengar självständigt. Det
finns även en bokbuss utrustad med 10 000
böcker. Kommunen kommer att satsa mer

– Syrran jobbade på bibliotek och
genom henne har jag nog fått
viss förståelse för bibliotekens
betydelse, säger Hanna Thomé,
kommunalråd i Malmö.
biblioteksbladet 02:2014 | 13

Fokusbibliotek – en del
av skolans verksamhet
SKOLBIBLIOTEK
I Linköpings kommun har man sedan flera år tagit ett
medvetet och strategiskt grepp om skolbiblioteksfrågan
i vilken medie- och informationskunnighet, MIK, spelar
en central roll. Idag finns 15 fokusbibliotek och fyra nya
ska tillkomma under 2014.
Av Henriette Zorn

C
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Foto: Fredrik Hjerling

atrin Eriksson tillträdde som skolbibliotekschef i Linköping 2009. Tjänsten var ny
inrättad och grunden var lagd för den upprustning av skolbiblioteken som pågått sedan
dess. Man hade tagit de beslut som måste till, förankrat
det hela politiskt i kommunen och även avsatt utvecklingsmedel för ändamålet.
– När jag började mitt arbete fanns det en grund att
stå på, det fanns en tanke och det fanns ett beslut med
dragna riktlinjer för hur skolbiblioteksverksamheten
skulle byggas upp. Det var aldrig tal om att detta var ett
projekt bland många andra utan det var väl förankrat,
även politiskt, berättar Catrin Eriksson.
Och anledningen till att det fanns en solid grund att
utgå ifrån heter Lars Rejdnell som tillträdde som barnoch ungdomschef i Linköping 2007. Han
kom närmast från Växjö där man i början av
2000-talet hade gjort en liknande satsning
på skolbiblioteken med hjälp av Wärnersson-pengar. Han kom alltså från en kommun med väl fungerande skolbibliotek till
en där det inte fungerade så bra och lyckades övertyga rätt personer om att en upprustning i Linköping var nödvändig.
Ytterligare en bidragande faktor var att
man då också hade antagit sin första biblioteksplan för 2007–2010 vilken innehöll
många skrivningar om vad ett skolbibliotek
borde vara.
– Det sammanföll ganska bra på det sättet att det faktiskt blev verkstad av det som
stod i planen – det är ju annars lätt hänt att
man har en massa fina intentioner som det
sedan inte blir så mycket av, säger Catrin
Eriksson.
Före fokusbibliotekssatsningen i Linkö-

ping var skolbiblioteken styvmoderligt skötta och med
blandat ansvar.
– Det såg ganska dåligt ut. De allra flesta skolorna
hade ett rum med böcker men ingen som var ansvarig
– det fanns inte en enda biblioteksanställd på någon av
grundskolorna i hela kommunen. Det kunde vara någon som skötte bokuppsättning och utlån men ingen
som drev verksamhet, berättar Catrin Eriksson.
Fokusbibliotek är en utvecklingsmodell för skol
bibliotek som ska stärka biblioteket och även skolan.
Fokus
biblioteken stödjer, utvecklar och samordnar
skolbiblioteksverksamheten på skolorna i samverkan
med skolans rektor och personal. Fokus ligger på läsutveckling och att utveckla medie- och informationskunnigheten hos både lärare och elever. På var och en av
de 15 grundskolor i Linköping som har fokusbibliotek
finns en heltidsanställd bibliotekarie.
– Det är ett sätt att arbeta i skolan där biblioteket blir
en del av den pedagogiska verksamheten, där bibliotekarien är en person som ingår i personalgruppen på sin
skola men som har en annan kompetens som kompletterar lärarnas.
När Catrin Eriksson tillträdde som skolbibliotekschef fanns fem skolor som genom ett noggrant ansökningsförfarande hade valts ut för att bli fokusbibliotek
och som även fått utvecklingsmedel för att inreda sina
lokaler. Hennes första uppgift blev att rekrytera bibliotekarier till varje av de fem skolorna.

foto: Eva Hedberg/Läs&Skriv

– Och då talar vi heltidstjänster, vi har
enbart heltidstjänster, betonar hon.
Utöver bibliotekarien står kommunen för
allting i två år för de skolbibliotek som ingår i modellen. Det kan handla om medier,
inventarier eller möjlighet att rusta upp
lokalen och få en fungerande verksamhet
på plats.
– Efter två år trappar vi ned det ekonomiska ansvaret med hälften och nästa nedtrappning sker efter fyra år. Då slussas biblioteken ut – vilket precis har skett med de
första biblioteken som ingick i modellen.
Sex miljoner kronor har Catrin Eriksson
till sitt förfogande, denna summa är beslutad och finns i hennes budget.
– Min budget är konstant och vi startar
nytt utifrån det utrymme vi har. När några slussas ut kan nya bibliotek tillkomma.
Pengarna fördelas på varje skola för att
främja utvecklingen där och genom att ha
en bibliotekarie på plats som ser till att det
händer något. Utan en utbildad bibliote
karie blir det ingen verksamhet. Sedan står jag för
fortbildning och nätverk.
Tanken bakom nätverket av skolbibliotekarier som
Catrin Eriksson leder är bl a att minska risken för att
fokusbiblioteket marginaliseras ute på skolorna. I
nätverket kan man utbyta erfarenheter, stödja och inspirera varandra med goda exempel på arbetssätt.
– De har varandra fast de är ensamma på sin skola.
I fokusbibliotekssatsningen är nätverket en oerhört
viktig del i det hela.
Catrin Eriksson framhåller att skolbibliotekssatsningen i kommunen är en satsning också på bredden.
– På alla grundskolor har vi det vi kallar för bibliotekspedagoger. Det är pedagoger som har 10 procent
av sin arbetstid för att arbeta i den funktionen. Även
för dem driver jag ett nätverk och vi har fortbildat dem
via en studiecirkel. På de skolor där vi inte har fokusbibliotek är det bibliotekspedagogerna som ansvarar
för verksamheten.
Det har gått ett par år sedan man startade och effekterna märks, enligt Catrin Eriksson. 1+1 blir ofta
större än 2 när man verkligen möts över professionsgränserna, får tid att planera, utföra och utveckla tillsammans, gärna genom att göra en liten skiss för hela
terminen. I modellarbetet ingår nu också att försöka
skapa den sammanhängande tråd av likvärdighet där

I fokusbibliotekssats
ningen är nätverket
en oerhört viktig del i
det hela, säger Catrin
Eriksson, skolbiblio
tekschef i Linköping.

man ger eleverna i stort sett samma sak
från förskolan och uppåt, oberoende av enskilda bibliotekarier eller om eleverna byter
skola.
– Sedan måste förstås lokal anpassning
ske beroende på hur området ser ut, hur
stor skolan är och om det finns högstadium
eller inte. Den lokala anpassningen är jätteviktig, inte minst för att det blir förankrat
på skolan och att man får rektorn med sig
i ett tänk där hen känner att det här är ett
bibliotek för vår skola.
Allt har inte fungerat smärtfritt i satsningen och det kan bero på olika saker,
enligt Catrin Eriksson.
– En anledning kan handla just om bristen på förankring när man startade. Det
måste vara väl förankrat i hela kollegiet
och att man på skolan är medveten om att
skolbibliotekarien inte är någon litteratur
vetare utan snarare en person som är
specialist på information. Det är en uppgift
som ligger på mitt bord: att se till att man
på skolan får rätt information från början och att den
också har sjunkit in.
En annan orsak till att ett fokusbibliotek kanske inte
riktigt blev som det var tänkt kan vara att skolledningen bytts ut, dvs de som hade tänkt är inte längre kvar
när det ska omsättas i handling och det blir ett glapp i
kontinuiteten.
15 fokusbibliotek har det hunnit bli sedan starten
och planen framåt i tiden är att tre eller fyra nya ska
tillkomma per år. Just nu tittar man på skolor som är
under ombyggnad eftersom det då är lättare att kunna
påverka biblioteksrummet på ett bra sätt. Sedan start
har även ansökningsprocessen för de skolor som vill ha
fokusbibliotek förändrats. Det omfattande ansökningsformuläret med möjligheter att skriva till intet förpliktigande men vackra ord om bibliotek är skippat. Istället
är det direktkontakt och personliga möten som i stor
utsträckning gäller.
– Engagemanget måste komma från hjärtat och man
måste verkligen vilja satsa. Vi har prövat det nya för
farandet två gånger nu och det känns bra. Jag har fått
en direktkontakt med rektorerna och det är en väldigt
bra första grund att stå på när man går vidare, säger
Catrin Eriksson. ■
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Självförtroende är A och O
– Att lära sig läsa kräver två
saker – förmåga att avkoda
och förståelse, menar Karin
Taube, professor emerita vid
institutionen för språkstudier
Umeå universitet och
gästprofessor vid Mälardalens
högskola.

foto: henrik möller

LÄSNING

Av ÅSA EKSTRÖM

P

Ung läsare som vet
å samma sätt som man identifierar sig som vad han vill ha från
ter många timmars övning och träning övergått till att
författare, måste man våga se sig själv som biblioteket i Kiruna.
bli en automatiserad process.
läsare för att kunna lära sig läsa. Karin
Samtidigt kan inte allt automatiseras, menar Karin
Taube har varit svensk projektledare för
Taube.
– En snösträng mitt på en Norrlandsväg när man ska
PISA under åren 1998–2006 och vet det mesta om barns
köra om en lastbil kräver många färdigheter. Att kunna
och ungdomars läsinlärning och läsutveckling. Hennes
läsa av och bedöma backkrönet, föret, lastforskningsområde har bland annat belyst
bilens längd, bilens däck etc.
flickors och pojkars läsning, barn som inte
Avkodningen kan automatiseras men
har svenska som modersmål, dyslexi samt ”Var och en som har, han skall få, och
inte själva förståelsen. Det krävs mer för
även studerat undervisning och lärande det i överflöd, men den som inte har,
att förstå komplexa texter. Barn som läser
inom högre utbildning. Karin Taube menar
från honom skall tas också det han
mycket får större förståelse och kan njuta
att avkodning och förståelse är grunden till
mer av texterna de läser. Varför förstår en
läsning. Det är först då barn kan lära sig. In- har.”
Matteus 25:29 del barn inte vad de läser då? Enligt Karin
telligens är inte avgörande för att lära sig
Taube finns det sex orsaker:
läsa.
– I början i skolan kämpar många barn
väldigt mycket med avkodning för att tyda bokstä1. Dålig eller bristfällig avkodning. Det står Stork men
verna. Att ljuda är en käpp, ett hjälpmedel som man
barnet läser Stark. Något som får förödande konseslänger när man knäckt koden och känner igen orden.
kvenser för förståelsen av texten.
Det kallas ortografisk läsning när hjärnan lärt sig att
2. Ej automatiserad avkodning. Att läsa är då som att
känna igen ord och kan läsa ett ord. Karin Taube menar
cykla i en ständigt brant uppförsbacke.
att man kan jämföra bilkörning med läsinlärning. Det
3. Litet ordförråd. Modersmål och socioekonomiska
handlar om kontrollerade och automatiserade processer
hemförhållanden spelar roll. Det finns internationelatt lära sig läsa eller att lära sig köra bil.
la undersökningar som gjorts som visar att föräldrar
– Alla som tagit körkort vet att det är svårt att hålla
som har en hög socioekonomisk status talar med
reda på gaspedal, speglar och växlar. Det är väldigt ansina barn (upp till tre års ålder) oftare vilket innebär
strängande för hjärnan att lära sig en ny färdighet. Det
att barnen får 30 miljoner ord med sig i språkrygginnebär att man har en uppmärksamhetsströmbytare
säcken jämfört med fattiga barns 10 miljoner ord.
ständigt påslagen. Idag kan jag köra bil men vet knappt
4. Syntaktiska problem vid läsning. Att inte kunna
vilken pedal som sitter var, men mitt ben vet! En välförstå sammanhängande satser.
digt krävande intellektuell kontrollerad process har ef5. Förkunskaper saknas.
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6. P
 assiv läsare. Avkodar men har inte strömbrytaren
på! Okoncentrerad läsning.
Karin Taube understryker att självförtroendet är inlärt
och ingenting som man föds med. Lärarna är särskilt
viktiga för barnen i relation till att lära sig saker. Självbilden är mångdimensionell och består av flera bitar.
Skolframgång har viss betydelse men även fysiska
företräden som snabbhet, utseende och popularitet.
Kan man inte läsa har man med automatik ofta en låg
självkänsla och den psykologiska sidan är problematisk, menar Karin Taube.
– Böckerna är ett hot i det här fallet, därför undviker
barnen det som kan få dem att känna sig misslyckade.
Och när de inte läser avkodas inte läsningen och så blir
det en ond cirkel som får många att cykla vidare i ständiga uppförsbackar, konstaterar Karin Taube och refererar till Matteuseffekten, olika fenomen där ett system gynnar en tidigare gynnad part.
– Här kan biblioteken och i synnerhet bibliotekari-

Karin Taube har
skrivit flera böcker
om barns läsning och
läsinlärning.

erna få en viktigare roll när det gäller att identifiera och
ge vägledning. Även jag som professor kan ju ha svårt
att hitta i de datoriserade biblioteken och behöver en
vänlig människa att fråga om hjälp ibland. Personal
som inte ser ner på en för att man frågar om hjälp utan
brinner för att hjälpa, ge råd och hitta det man inte visste att man sökte.
Reading can make you smarter hävdar de amerikanska
forskarna Anne Cunningham och Keith Stanovich och
Karin Taube håller med.
– Läsare får större ordförråd, mer kunskap om världen samt större förmåga att resonera abstrakt. Men
vuxna måste även tala med barnen för att ge dem ett
språk och ett ordförråd. ■

Karin Taube kommer att föreläsa under
Biblioteksdagarna i Umeå, torsdag 8 maj kl 9.45.

Vi utbildar framtidens bibliotekarier.
Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet
höstterminen 2014.

Program
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp, helfart/campus
Mer information: Lnu.se/KGBOA

Sök på
Antagning.s
e
senast 15 apri
l!
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Läsklubb
för killar

LÄSNING
Varje tisdag träffades tonårskillarna i bokklubben i Västra
Frölunda för att läsa högt för varandra. Ett lyckat halvårsprojekt
tack vare samarbetet mellan fritidsgård och bibliotek,
konstaterar grundaren ungdomsbibliotekarien Anders Olsson.
Av Åsa Ekström

E
Anders Olsson.

Anmäl dig
senast den
15 april 2014

Utveckla spetskompetens
– läs avancerad nivå eller
fristående kurser!
Exempel ur utbudet för ht 14:
- Magister Strategisk information och
kommunikation, distans, 60 hp
- Master i BoI, distans, 120 hp
- Sociala medier, distans, 7,5 hp
- Barn, unga, läsning och samhället,
distans, 7,5 hp

Läs mer: www.hb.se/bhs/utbildning
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n oktoberdag för två år sedan drog Anders
Olsson, ungdomsbibliotekarie vid Göteborgs
stadsbibliotek, tillsammans med Josefin
Finér, som då jobbade som fritidsledare på
Ekebäcksgården i Västra Frölunda, igång ett projekt
för att få fler killar att läsa och möta litteratur. Initia
tivet togs framför allt för att få ett gäng stökiga killar
att lugna ner sig och inte dominera hela fritidsgården. Projektet fick namnet Festen (efter Catrin Ankhs
bok Festen som bland annat tar upp kärlek och Facebook) och var en högläsningsklubb som riktade sig till
högstadiekillar i åldern 13–15 år. Varje tisdag hade man
högläsning för varandra på fritidsgården, ibland var det
fem deltagare, ibland tjugo. Projektet blev lyckat fram
till avslutningen i mars 2013. Anders Olsson menar att
det gick oväntat lätt att få tonårskillar att sitta och läsa
högt ur en bok för varandra.
– Vi jobbade mycket med respekt för varandra och frivillighet. Jag inledde med att läsa och så gick vi varvet
runt och de som ville läsa högt gjorde det. Det funge
rade väldigt bra och så avslutade vi med att fika och
prata om boken efteråt, berättar Anders Olsson.
De flesta av killarna som deltog hade modet att våga
läsa högt, trots brytning eller stakningar. Böckerna
som killarna läste var ofta Lättläst-böcker men inte alltid. Alla fick dessutom ett eget exemplar av boken att
läsa ur. Boktitlar med viss verklighetsanknytning var
det som gällde – kärlek, pitbullhundar, gäng, sociala
medier etc, berättar Anders Olsson.
– 40–50 sidor var optimalt att läsa. Huvudsaken var
att boken kunde läsas och avslutas under en timme. För
de här killarna var det en bra känsla att kunna avsluta
en bok. Det fanns alltid två–tre killar som aldrig läste
högt men som ändå kom till läsklubben. Jag inbillar
mig att även det var lyckat eftersom de ändå ville vara
med och lyssna.
Anders Olsson berättar att killarna redan vid första
träffen kom igång med att läsa. Visst blev det lite stökigt ibland men oftast var det en lugn stämning.
– Förutsättningen för läsklubben var ändå kontakten
med fritidsgården! Josefin Finér förmedlade kontakten
med killarna och vårt samarbete fungerade jättebra,
berättar Anders Olsson.
Han slutade att jobba i Västra Frölunda förra året och
försökte få igång en liknande bokklubb på sitt nya jobb
i Kungsbacka, men utan resultat eftersom samarbetet
med fritidsgården där inte blev lika lyckat.
En detalj, Zlatan-boken läste killarna inte. Det gick
bra ändå. ■

Prata om läsningen!
Vuxna måste möta barnen och tala med dem om
vad de har läst. Det är helt enkelt för tyst i skolan
för att barnen ska upptäcka meningen med läsande,
konstaterar Catarina Schmidt, som skrivit en
doktorsavhandling i pedagogik vid Örebro universitet.

foto: henriette zorn

LÄSNING

Av Åsa Ekström

O

rdet är makt. Samtidigt vet vi att en stark
indikator på att barn ska bli goda läsare är
antalet böcker i hemmets bokhylla. Därför
har skolan ett ansvar att vara den utjämnande faktorn. Catarina Schmidts doktorsavhandling
Hur blir man en så’n som läser? visar på detta faktum och
konstaterar även att den tysta skolmiljön har brister eftersom den inte talar med barnen om texter som de har
läst. Catarina Schmidt har följt nio barn både i och utanför skolan, från årskurs 3–5 för att studera hur barns
skrivande och läsande utvecklas efter det att barnen
har knäckt läskoden. Hon har följt barnen som en etnolog, dokumenterat, fotograferat och intervjuat dem
i grupp samt enskilt. Ambitionen har varit att utifrån
sina teoretiska utgångspunkter observera, analysera
och förstå barns skriftspråkliga användande i relation
till meningsskapande. Slutsatsen är att barn läser och
skriver om de får goda tillfällen till det. Dessvärre får
barnen sällan tala om sina tankar och upplevelser av
böcker som de har läst. Hur ska barn kunna förstå om
de inte får öva på att sätta ord på känslor och tankar
kring texter de läst?
– Vi måste kunna tala med varandra och kommunicera för att kunna förstå. Elevens egna obligatoriska
läsning i skolan är alltför kort. Dessutom är det alldeles
för sällan samtal om innehållet i boken man läst. Vilket
är förkastligt eftersom samtal kring litteratur är nödvändigt för läsförståelsen, säger Catarina Schmidt.
Det handlar inte enbart om att läsa med flyt utan det
måste finnas en balans mellan form och innehåll. Om
barn är ensamma i sin läsning utvecklas inte de strategier för läsförståelse som i dag krävs, menar Catarina
Schmidt. Hennes forskningsresultat visar att skolan
spelar en viktig roll för att barn ska få syn på sig själv
som en som läser, kritiskt granskar och skriver om texter. Detta innebär ett identitetsskapande där barn känner igen sig i texter, berättar för andra om de avtryck
som olika slags texter ger och – helt enkelt – blir sådana
som läser, menar Catarina Schmidt.

Jag bara läser.
Det finns alltid
något som
är sant i en
berättelse.

Amal 10 år

Nä, jag gillar
inte böcker, men
jag kan läsa
perfekt.
Hassan 10 år

Jag läser inte
böcker om du
tror det, för
det hatar jag.
Men jag läser
meddelanden jag
får på min mobil,
även på GSM och
MSP.
Elin 10 år

– Barn måste få prata om alla typer av texter som de
möter – på nätet, i tidningar, dataspel, böcker, serietidningar. Vuxna, både föräldrar, andra anhöriga och bibliotekarier, har ett ansvar att stötta och hjälpa barnen.
De kan följa med till biblioteket, läsa högt för barnen
eller prata med dem om det som de har läst. Det handlar om att uppmuntra men även om att vara nyfiken.
– Det finns många sätt att lära sig läsa. Serietidningar passar en del barn bättre än böcker medan andra
föredrar geografiböcker och skärmläsande. ”Rosa duktighetskvinnor” får inte strypa detta intresse genom
att ständigt hävda att skönlitteraturen och läromedel
är viktigast.
Att skriva egna berättelser tycker många barn är
roligt och de utvecklas som läsare genom att skriva.
– I dag skriver barn mer än vad de gjorde för tio år
sedan. Barns skriver sig ofta fram till läsning, konstaterar Catarina Schmidt.
Skolan måste jobba på ett annat sätt idag för att klara
konkurrensen utifrån. I en tid när vi alla ständigt översköljs av intryck kan skolan göra skillnad genom att
skapa sammanhang. Catarina Schmidt menar att när
alla barn i en klass läst exempelvis böckerna om LasseMaja borde barnen få tala med varandra om upplevelsen av boken. Kanske även göra egen textproduktion
tillsammans och skapa ett eget mysterium.
– Skolan måste jobba mer ämnesövergripande idag
och inte låsa sig i 40-minuterspass i 20 kursplaner.
Integrera litteratur och texter av alla de slag. Man
måste synliggöra vilka läsare som finns i en grupp med
barn. Något som kan få barn att hoppa över staketen.
Har man inte läsandet med sig hemifrån, kan man åtminstone få chansen att ta sig vidare, menar Catarina
Schimdt. ■
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Tre rapporter
om internet
och medievanor
Illustration: Helena Ohlsson. © Statens medieråd

Senare delen av 2013 publicerade Statens medieråd
två rapporter som handlar om dels små barns
medieanvändning, dels hur de lite större barnens
medievardag ser ut idag jämfört med 2010. Nyligen följde
man upp med en rapport om onlineaktiviteter hos unga
ur ett genusperspektiv.
Av Henriette Zorn
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U

nderlaget till rapporten Småungar & medier
2012/13, är föräldrar till 2 000 barn mellan
0 och 8 år som har tillfrågats av Statistiska
centralbyrån (SCB) om barnens medievardag
och attityder till medieanvändning. Resultatet visar att
medieanvändningen ökar och går allt längre ner i åldrarna.
Internet är det som ökar mest: en majoritet av
3-åringarna och hela 87 % av 6-åringarna har använt internet. Jämfört med undersökningen 2010 har den dagliga internetanvändningen 2012/2013 tredubblats bland
2–8-åringarna. Även internet via mobilen blir allt vanligare i dessa åldersgrupper – i undersökningen från 2010
framgick att inga barn använde internet i mobilen.
TV har länge varit den vanligaste medieaktiviteten
bland barn 2–8 år – en vana som grundläggs tidigt – och
så är det alltjämt. Bland barn under 2 år är bokläsning,
eller snarare föräldrars högläsning av böcker, vanligare.
När barnen når tonåren minskar tv-tittandet något till
förmån för internetanvändning.
Beträffande könsskillnader i medieanvändningen
hos de små barnen är den, enligt undersökningen,
obefintlig bland de yngsta men blir större med stigande
ålder.
Pojkar 5–8 år spelar dator- och TV-spel och använder något oftare internet medan flickor oftare spelar
musikinstrument eller sjunger.
Däremot är det stora skillnader i användning mellan olika typer av medier: datorspel och tv-spel är det
område där skillnader mellan könen uppträder tidigast
och också blir mest påtagliga. Pojkars och flickors val
av spel börjar skilja sig åt i åldersgruppen 2–4 år. Barn i
åldersgruppen 5–8 år har endast ett spel gemensamt på
respektive fem-i-topp-lista över de populäraste spelen,
nämligen Super Mario.
Porr och sexuella kontakter är det som föräldrarna
oroar sig mest för att barnen 5–8 år ska råka ut för – en
oro som har ökat sedan 2010, vilket nog sammanhänger
med att användningen också ökar ibland de mindre
barnen. Men endast 3 % av 5–8-åringarna uppges av
föräldrarna ha kommit i kontakt med porr, och ingen
har kontaktats av vuxna i sexuella syften. Tvärtom har
andelen barn som inte råkat ut för något alls ökat från
91 % 2010 till 94 % 2012/13. 1 % av barnen 5–8 år uppges ha
utsatts för nätmobbning.

Bibliotektjenesten
Bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet er organisert med seks
lokale bibliotek. Tjenesten er en del av Avdeling for kunnskapsstøtte,
som i tillegg til bibliotektjenesten omfatter foretakets satsning på
kunnskapsbaserte fagprosedyrer, behandlingslinjer, undervisning i
kunnskapsbasert praksis, elektronisk dokumentasjon i sykepleien,
og flere innovasjons- og forskningsprosjekter. Kunnskapsbasert
praksis er et satsningsområde i foretaket, og bibliotektjenesten har
en sentral rolle i arbeidet. Sykehuset Innlandet er tildelt regionalt
ansvar for området kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst.

Forskningsbibliotekar
Även internetanvändningen bland de större barnen
ökar, visar Medierådets undersökning Ungar & medier
2012/13 som genomförts för femte gången sedan 2005. I
den har likaledes 2 000 barn och unga mellan 9 och 18
år tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om sin
medievardag och attityder till medieanvändning. Internetanvändningen är nära nog hundraprocentig från
12 års ålder (82 % av tolvåringarna använder internet
dagligen att jämföra med 47 % 2010) och störst är ökningen beträffande användning av internet i mobilen.
I jämförelse med 2010 anger också fler att de nu har tillgång till en egen dator – med undantag för nioåringarna, där fler hade dator 2010.
Även bland unga ökar könsskillnaderna i medie
användningen med stigande ålder för att sedan plana
ut efter 16 år. Störst är skillnaderna i användningen av
sociala medier och dator- och tv-spel. Medan flickor
lägger betydligt mer tid än pojkar på sociala medier, är
förhållandet det omvända när det gäller spelande. Killar spelar medan tjejer kommenterar andras aktiviteter.
Flickorna lägger mer tid på böcker och tidningar än
vad pojkarna gör. Mest läser unga, oavsett kön, i åldersgruppen 9–12 år: de flesta mindre än en timme i veckan.
Det faktum att killars och tjejers medievanor är begränsade upp till tioårsåldern, för att sedan öka kraftigt under de tidiga tonåren är bakgrunden till studien
Duckface/Stoneface – ungas onlineaktiviteter ur ett genus
perspektiv. Studien är genomförd av docent Michael
Forsman och underlaget bygger på intervjuer och
workshops med 142 elever i fyra skolor i Stockholm.
Tyngdpunkten i onlinekommunikationen hos dessa
elever låg på bildkommunikation (ofta självpresentationer) dvs lägga upp bilder på Facebook, Instagram
eller Tumblr eller skicka bilder till varandra via t ex
mms. Man deltar och syns – båda är viktiga drivkrafter
i medieanvändningen – genom att följa, länka, sprida,
titta och söka. Kommunikationen har ofta koppling till
idoler och populärkultur.
Till de sammanfattande iakttagelser som görs är hur
traditionella värderingar genomsyrar även mobil- och
datorkulturen. I så kallade ”selfies” poserar tjejerna
med ”duckface” och gör sig tillgängliga för kameran
medan idealet för killarna är ”stoneface” – visa sig oberörd och handlingskraftig.

(Ref.nr. 2059222572)

100 % stilling ledig fra d.d., varighet 2 år med mulighet for fast
ansettelse.
Forskningsbibliotekar vil ha en sentral rolle i å støtte ansatte i
mastergrad- eller PhD-løp samt andre forskere ved Sykehuset
Innlandet. For nærmere informasjon om ansvar og oppgaver i
stillingen, se fullstendig utlysningstekst på
www.sykehuset-innlandet.no
Kontaktperson: Øystein Eiring, avdelingssjef, tlf. 0047 924 16 490.
Søknadsfrist: 17. mars 2014
Sykehuset Innlandet HF bruker elektronisk verktøy til rekruttering (Webcruiter).
Søkere kan benytte legeforeningens søknadsskjema for legestillinger, link til skjemaet ligger
i Webcruiter.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om
å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan
tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med
norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av
autorisasjonsdokumenter før tiltredelse.

I studien framkommer det starka draget hos killarna
och tjejerna av det som inom genusteorin kallas ”isärhållande av könen” – och det gäller både online och
offline. Det innebär att barnen genom sina egna handlingar och föreställningar om genus skapar sin identitet och grupptillhörighet genom att återkommande
understryka skillnaden mellan killar och tjejer.
Intervjuerna i Forsmans underlag visar hur det manliga görs till norm genom att det som tjejer gör och det
som förknippas som tjejigt (söka ”likes” på Facebook,
lägga upp många bilder, vissa typer av miner etc.) beskrivs i negativa termer. Tjejerna i sin tur urskuldar sitt
beteende på olika sätt.
Michael Forsman gör inga värderingar, vissa oroande
inslag i studien får tala för sig självt. Men han ger några
fingervisningar om hur studien överlag kan kopplas
till MIK-frågor – medie- och informationskunnighet.
Det handlar bl a om att göra upp med vårt traditionella
sätt att se på medier eftersom de i allt större utsträckning är del av vardagen och förutsättning för allt fler
situationer. Det kan också handla om att koppla ”nya
medier” till lärande och värdegrundsfrågor och därmed
ge barnen möjligheter att reflektera utifrån sina egna
erfarenheter och kunskaper. För som han konstaterar:
de lever och lär sig på nätet, dock utan större stöd från
vare sig föräldrar eller skola. ■

frantz.no

"Medan flickor lägger betydligt mer tid än
pojkar på sociala medier, är förhållandet det
omvända när det gäller spelande. Killar spelar
medan tjejer kommenterar andras aktiviteter."

Fakta
Statens medieråd är
en myndighet som
har i uppdrag att
verka för att stärka
barn och unga som
medvetna medie
användare och
skydda dem från
skadlig mediepåverkan. Myndig
heten ska också följa
medieutvecklingen
när det gäller barn
och unga samt sprida
information och ge
vägledning om barns
och ungas medie
situation.
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Framgång för digital
delaktighet – men mycket
återstår
En miljon svenskar står utanför internet. Digital
delaktighet för alla är alltså fortfarande angeläget.
Därför fortsätter Digidelnätverket trots att
Digidelkampanjen avslutats.
Av Martin Engman

D

igidelkampanjen avslutades den 31 december
2013. Digidel var ett privat initiativ med
målet att göra 500 000 svenskar digitalt delaktiga. Kampanjen tog sin början i ett upprop just för digital delaktighet. Deltagarna vid en hearing om digital delaktighet som arrangerades av Stiftelsen .SE beslutade sig för att gemensamt underteckna
uppropet våren 2010. Svensk biblioteksförening var en
av Digidel-uppropets undertecknare.
– Biblioteken står för obegränsad och fri tillgång till
kunskap och information. Den som inte kan hantera
den nya tekniken drabbas obarmhärtigt. Därför måste
nätet bli än mer naturligt för biblioteken, menade
Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas
Lindberg, då kampanjen inleddes år 2011.
Då var det en och en halv miljon svenskar som
inte utnyttjade internets möjligheter. De som inte är
digitalt delaktiga är både män och kvinnor i alla åldrar,
även om de huvudsakligen återfinns i de äldsta och de
yngsta åldersgrupperna. Utmärkande för dem är deras
negativa attityd till att prova och testa nya tekniska apparater och tjänster. Allt större andel av de som inte använder internet uppger att de inte är intresserade. Fortfarande menar dock en femtedel av dem att de skulle
vilja använda internet. Det framkommer i rapporterna
Svenskarna och Internet, skrivna av Olle Findahl, forskningsledare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap.
Sexton förslag till regeringen. I slutet av 2013 överlämnade Digidelkampanjen en rapport till IT-minister
Anna-Karin Hatt. Rapporten innehåller 16 förslag som
ska bidra till att fler invånare i Sverige använder internet som en del av vardagen. I rapporten skriver Mikael
von Otter, ordförande i kampanjledningen och Christine Cars-Ingels, kanslichef: ”Vi vill peka på två aspekter
som särskilt angelägna: den sociala och den demokratiska. Det är oerhörda belopp att spara för samhället
genom fler digitalt delaktiga, men i grunden handlar
det främst om att alla skall vara en del i samhället.”
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Ett av förslagen i Digidelkampanjens slutrapport gäller folkbiblioteken. Digidel föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska verka för att 30 miljoner
kronor per år avsätts under tre år till folkbibliotekens
arbete med digital delaktighet. Digidel föreslår också
en samlad nationell service inom ramen för biblio
teken så att de kan erbjuda sina användare media på
andra språk än svenska, och vidare att ett program ska
genomföras för teknikutveckling av biblioteken med
fokus på behov hos personer med funktionsnedsättning.
– Jag är väldigt glad att det finns många studieförbund, bibliotek och andra, dit människor gärna vänder
sig, som faktiskt engagerar sig nu för att hjälpa fler
att bli digitalt delaktiga. Vi vet ju att 9 av 10 svenskar
använder internet regelbundet, men den där sista tiondelen är ju viktig att den också får möjlighet att upptäcka fördelarna med den digitala tekniken, säger ITminister Anna-Karin Hatt till Digidelkampanjen.
Målet kommer troligen nås. När uppropet undertecknades för drygt tre år sedan stod 16 organisationer bakom initiativet. När kampanjen avslutades i december
2013 engagerade den mer än 400 partners och närmare
300 000 insatser hade rapporterats in inom ramen för
Digidel. Enligt Olle Findahls fördjupning av sin senaste
rapport Svenskarna och Internet 2013 kommer Digidelkampanjen med all sannolikhet att uppnå målet om
ytterligare 500 000 digitalt delaktiga i Sverige. Det slutliga svaret får vi i rapporten Svenskarna och Internet 2014
som kommer att genomföras i år.
– Digidel har varit bidragande orsak till att Sverige
ytterligare lyckats minskat andelen som inte använder
internet, trots att vi redan ligger så bra till internationellt, sade Olle Findahl vid Digidelkampanjens slutkonferens.
Digidelnätverket fortsätter. Kampanjen Digidel är
alltså nu avslutad. Det nätverk av organisationer som
arbetat under Digidelkampanjens paraply finns där
emot kvar. Under 2014 kommer nätverkets arbete att
samordnas av en organisation varje kvartal. Dessa är
Kungliga biblioteket, Folkbildningsrådet, Föreningen
Sambruk och Folkbildningsförbundet. En av huvudaktiviteterna under det första kvartalet är Get Online Week
som infaller den 24–30 mars. ■

Uppsökande arbete för att
minska digitala klyftor
Intensiv aktivitet i början, lite mindre nu
men Digidel-verksamheter är numera
implementerade i Högsby bibliotek och
ingår som en naturlig del.
Av Henriette Zorn

D
Förra våren hade Högsby kommun
bibliotek inspirationsträffar för
pensionärer där man använde
sig av Regionbibliotekets iPads.
Stående Lolitha Laine som arbetar
som studieorganisatör för ABF i
Högsby.

Fakta Digidel
Kampanjen Digidel 2013 startade i början av 2011 med målet att före utgången av
2013 få ytterligare en halv miljon invånare i Sverige att använda internet.
Den årliga undersökningen Svenskarna och Internet visade 2010 att nästan tjugo
procent av invånarna i Sverige inte använde internet eller gjorde det mycket sällan.
Detta tillsammans med den stora efterfrågan på hjälp eller att få lära sig som
många känt av ledde till att sexton organisationer undertecknade ett upprop i slutet av 2010 för att uppmana till gemensamma insatser för att nå målet 500 000
nya användare.
Deltagarna har representerat länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, studieförbunden, RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB,
Kungliga biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Kampanjen
och nätverket har varit och är öppet för alla som kan bidra.

en lilla kommunen Högsby i Kalmar län har
drygt 5 700 invånare, ett kommunbibliotek men inga filialer. När Digidel-kampanjen startade 2011 valde biblioteket i sam
arbete med studieförbunden (NBV, ABF och Vuxenskolan) att ta ett eget grepp genom att främst arbeta upp
sökande.
Den första målgruppen man riktade sig till var pensionärer.
– Det vi gick in för då var den uppsökande verksamheten och vi var ute på pensionärsmöten i hela kommunen. Det råkade infalla just i samband med olika
upptaktsmöten och det var ofta väldigt mycket folk
som vi nådde på detta sätt. I regel var det fullt, uppåt
hundra på varje möte, berättar Anna Lundberg, biblioteksansvarig i Högsby kommun.
På dessa möten informerade biblioteket om sina
prova-på-träffar och studieförbunden om hur man kan
fortsätta genom att delta i skräddarsydda minicirk- ▸▸

En stor del av insatserna Kampanjens
motto
• Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade
demokrati
• Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt
delaktiga
• Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet
• Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga
faktorer för digital delaktighet
• Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga
• Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i
samhället
Biblioteken runt om i Sverige har svarat för en stor del av
insatserna inom ramen för Digidelkampanjen.
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▸▸ lar om tre tillfällen. Prova-på-träffarna på biblioteket
vände sig till de som absolut var nybörjare ifråga om
digital teknik och lanserades som ”inspirationsträffar”.
– Det handlade om att vi dels visade vad som finns på
nätet, dels att man kunde prova att sitta vid datorerna
själva. Och det blev ett sådant gensvar, det var väldigt
roligt. Några anmälde sig till studieförbundens minicirklar direkt, andra ville känna sig för först och komma till bibliotekets inspirationsträff.
Anna Lundberg tror att det positiva gensvaret just
berodde på att man satsade på det uppsökande och gav
sig ut utanför biblioteket istället för att bara informera
via en lapp i t ex brevlådan. Intresset väcktes på ett helt
annat sätt och tröskeln att våga testa blev lägre.
Upplägget på inspirationsträffarna var att locka
motivationen hos en åldersgrupp som kanske tycker
att ”nej, jag är för gammal, vad ska göra med det här”.
– Vi samlades i studiesalen och sedan visade vi olika
saker på nätet utifrån deltagarnas egna intressen och
vad de själva skulle tycka vara roligt att titta på.
– Sedan kunde deltagarna fortsätta ute på våra publika datorer. Man satt i små grupper och det blev bra
möten – ingen behövde känna sig tvungen att göra
något som kändes jobbigt. Har man aldrig suttit framför en dator kan det kännas jobbigt men det fanns alltid någon som hade kommit lite längre och som kunde
hjälpa till, berättar Anna Lundberg.
Hon delar med sig av ett tips som kan vara värdefullt
för andra i samma situation som Högsby bibliotek – ett
kommunbibliotek utan filialer i kommunen.
– När vi gjorde besöken på pensionärsföreningarna
använde vi oss av skolornas datorer. Det ställde skolorna upp på och det var inga problem. De pensionärer
som inte ville åka in till centralorten fick möjlighet

❝
Anna Lundberg tror att det positiva gensvaret just
berodde på att man satsade på det uppsökande och
gav sig ut utanför biblioteket istället för att bara
informera via en lapp i t ex brevlådan. Intresset
väcktes på ett helt annat sätt och tröskeln att våga
testa blev lägre.
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att pröva på skolornas datorer. Att man kan samarbeta
med skolorna och låna deras utrustning kan vara en
möjlighet även för andra.
Efter pensionärerna fokuserade man i Högsby på ett
samarbete med Sfi för att nå personer som sällan kommer till biblioteket. Där var utmaningen, enligt Anna
Lundberg, hur man skulle nå dem på bästa sätt. Ett bra
samarbete med en lärare på Sfi gjorde att man hittade
en lösning.
– Människor åker in till vår centralort och när dagen
är slut åker de hem igen – det är svårt att få det att fungera när bussarna inte går så ofta och fritiden knapp. Då
gjorde vi så att Sfi-eleverna fick lägga besöket hos oss på
lektionstid.
– Vi lyckades nå målgruppen, de kom på inspirationsträffarna men det var inte lika många som fort
satte med kurserna på studieförbunden. Men vi har
sett att många har kommit tillbaka och sitter vid våra
datorer. Efter sin första introduktion via oss och Sfi
fortsatte de kanske på egen hand hemma.
Intensivast arbetade man med Digidelanknutna
aktiviteter de två första åren, under det senaste har
man inte varit lika flitiga. Men arbetet fortsätter om än
i något mindre skala.
– I Digidel har vi samarbetat med grannkommunen
Mönsterås, vi har haft möten, planerat och lagt upp
strategier. Det nästa som händer är att vi ska ha iPadutbildningar tillsammans. Regionbibliotek Kalmar har
köpt in ett antal iPads och dessa får biblioteket låna,
säger Anna Lundberg.
Förra våren, under Get Online Week, anordnades
inspirationsträffar för pensionärer där man använde
sig av Regionbibliotekets iPads. Det kommer man att
upprepa denna vår under Get Online Week den 24–30
mars.
– Vi har paddorna i tre veckor och samkör då med
studieförbundens minicirklar. Här har vi inte arbetat
uppsökande utan annonserat, men några av cirklarna
är redan fullbokade så det verkar finnas ett intresse.
Att göra ny teknik tillgänglig är något som man i
Högsby jobbar mycket mer med nu än vad man gjorde
innan Digidelsatsningen. Och det kommer man fortsätta att göra.
– Tekniken förändras och nya saker kommer till – det
här är implementerat i vår verksamhet nu så det kommer vi att fortsätta att jobba med. Det utvecklar också
oss i personalen – vi får se till att kunna det här helt
enkelt. ■

Lykke Jørgin

NATUREN SOM UTGÅNGSPUNKT
JÖMÄRKT
MIL

Alla ståldetaljerna i vårt sortiment uppfyller kriterierna för Svanenmärkning.
Hållbara, säkra och miljövänliga.
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Inredningsarkitekt Lykke Jørgin har bokstavligt talat tagit naturen med sig
in på Tommerups bibliotek. Inspirerad av den omkringliggande skogen har
möbler anpassats i askträ och placerats i fullt dagsljus.
De gröna färgerna från naturen avtecknar sig i detta harmoniska bibliotek.

”Alla böcker är digitala”
Allt är nytt.
Inget har förändrats – det
var rubriken
på Svenska
Förläggar
föreningens
stora e-boks
hearing.
av åsa ekström

F

örläggare, författare, journalister och bibliotekarier fanns på plats i en fullsatt sal i ABFhuset i Stockholm i slutet av januari. I vimlet
syntes bibliotekarierna Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm, David Jonsson, stadsbiblioteket
Malmö samt nätverket e-böcker åt folket, Örjan Hellström, regionbibliotekskonsulent Kultur i Väst, och
Boris Zetterlund, Axiell.
Per Strömbäck var som vanligt moderator under Förläggarföreningens evenemang och han underströk att
mycket tyder på att 2014 är e-bokens år (oklart om han
var ironisk eller ej) eftersom den låga försäljningen
ökat tredubbelt samt att Amazon är på ingång. Förläggarföreningens styrelseordförande, Eva Bonnier, hälsade alla välkomna till en dag där ”alla förhoppningsvis
ska bli lite klokare”. Kulturutskottets vice ordförande
Ulf Nilsson (FP) underströk att det finns en politisk
enighet om bibliotekens viktiga samhällsroll för läsning, vilket möjligen innebär att man ser e-boksfrågan
som en större fråga än enbart en avtalsfråga för de inblandade parterna.
– Bokindustrin är den största kulturella industrin i
Europa. Ungefär en halv miljon böcker publiceras varje
år i Europa, sade Anne Bergman-Tahon, Federation
of European Publishers, samtidigt som hon avslöjade
att det knappt existerar e-böcker i exempelvis östra
Europa. Enligt henne förs diskussioner om en gemensam EU-prisstandard för e-böcker samt gemensamma
momssatser. Pirjo Hiidenmaa, företräder 120 000 medlemmar i European Writers Counsil:
– Vi är den sista generationen som kan ta ”shelfies”
och berätta något om vilka vi är genom våra bokhyllor.
Hon underströk att alla avhandlingar som bekostats
av skattefinansierad forskning borde vara tillgängliga för alla. Men när det gäller vetenskapsböcker som
skrivits av en författare, ofta på dennes fritid, ska inte
boken vara gratis och tillgänglig för alla.
– Initiativ som MOOCs (gratis universitetskurser som
Harward, Stanford och andra universitet erbjuder fritt
på webben) är en stor utmaning för alla som försörjer
sig på att skriva läromedelsböcker, konstaterade Pirjo
Hiidenmaa.
Därefter tog en av de mest subjektiva talarna vid.
Christine Bødtcher-Hansen, Direktör för Danska Förläggareföreningen, underströk att bibliotek är viktiga
för förläggarna.
– Men biblioteken måste respektera den kommersiella marknaden. Allt eftersom kraven på digitala böcker
ökar, måste vi även ta fram modeller som gör det möjligt för biblioteken att kunna fullfölja sina skyldigheter,
konstaterade hon.
I Danmark har man därför modeller som eReolen

26 | biblioteksbladet 02:2014

och Ebib på biblioteken, den ena accessbaserad med
ungefär 3 200 titlar från mindre och medelstora förlag,
medan Ebib erbjuder 6 500 titlar från alla stora förlag
i ett licensbaserat system som innebär att man kan få
köa för att låna en e-bok. eReolens tjänst är så enkel och
behändig för läsarna att de därför valde bort att köpa eböcker, hävdar Christina Bødtcher-Hansen.
– En utmärkt tjänst för bibliotek som kanibaliserar
på marknadens bestsellers. Därför lämnade de stora
förlagen eReolen.
Hon passade även på att ge en känga till Svensk biblioteksförening, genom att visa affischkampanjen Säg
hej till din nya bibliotekarie och hävda att i Danmark har
man en lång tradition av att komma fram till goda förhandlingslösningar. Ett uttalande som gjordes dagen
innan den danska regeringssamarbetet sprack! Jonas
Lennermo från Publit, kändes som en frisk fläkt när
han enkelt konstaterade att alla böcker är digitala, oavsett om de sedan konsumeras som tryckta böcker eller
appar.
– Alla böcker har varit digitala filer. Förläggarnas ansvar är att ge läsarna vad de vill ha. Tänk som bibliotekarier! De är bra på att sortera och veta vad läsarna vill
ha. Lär från dem! Ni måste också göra det möjligt för
läsaren att själva välja – pappersbok, ljudbok, app eller
e-bok.
Samtidigt höjdes ett varningens finger. Anna-Maria
Rimm, fil dr i litteraturvetenskap som forskar om bokjätten Amazon, underströk vikten av kritiskt tänkande
när det gäller tekniken som används. Det finns ett behov av diskussion kring läsarens integritet som kan hotas av insamlandet av läsardata.
– Vill vi att en stat eller en apptillverkare ska kunna
hålla koll på vad vi läser och vad vi stryker under?
Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska Pen,
ansåg bland annat att ett problem är att många ser bibliotek som avgiftsfria företag. Han efterlyste en kulturpolitisk diskussion om vad som är bibliotekens uppgift
och hävdade att författare bör själv kunna välja hur
hens verk ska tillgängliggöras.
Kulturchefen Lisa Irenius, Uppsala Nya Tidning, har
fått priser för tidningens sätt att jobba med e-böcker.
UNT har publicerat e-böcker med marginalanteckningar av sina litteraturkritiker samt bjudit in läsare
att diskutera böckerna. Hon menar att e-boken har en
potential att bli något mer än en tryckt bok eftersom
rörlig grafik kan göra mer för fackböcker men även för
romaner som kan få ett mervärde genom andra berättartekniker. Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening, underströk att det absolut överlägset viktigaste
är läsningen.
– Innan jul fick vi lära oss ett nytt ord, PISA-chock.
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Svenska barn läser allt mindre och sämre. (E)bokens
framtid hänger på att det finns folk som kan läsa.
Astrid Trotzig, Sveriges Författarförbund, talade till
alla i församlingen: ”Ni behöver mig för jag är författare.
Utan mig är det många som inte har något jobb.” Och hon
avslutade med: ”Ordet är fritt men inte gratis”.
Louise Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, underströk vikten av det som Niclas Lindberg
var inne på.
– Lässugna människor är det väsentligaste för
bokens framtid. Bibliotekens uppgift är att främja
läsande. Fakta är att människor läser fler sorters litteratur och även läser mer om man använder bibliotek.
Louise Andersson underströk att biblioteken aldrig
kan bli marknaden för e-böcker eftersom offentliga
medel alltid är begränsade. Däremot kan biblioteken
kunna fullfölja sitt uppdrag och erbjuda e-böcker på ett
bra sätt.
Flera av dem som BBL talade med efter debatten medgav att de kanske inte blivit så mycket klokare. Louise
Andersson, SKL, var en av dem som tyckte annorlunda.
– Dagen var intressant och det var givande för mig
att bland annat höra ett antal förläggarperspektiv på
e-boksfrågan, menar hon.
SKL har nu bjudit in ett antal förlag till inledande
samtal om överenskommelser för e-böcker på folkbibliotek.
– Vi hoppas så klart att det ska finnas ett gemensamt
intresse av att nå överenskommelser som fungerar för
alla parter. SKL kommer att rigga teamet med de kompetenser som behövs för att kunna föra e-boksfrågan
framåt.
SKL efterfrågar en accessbaserad utlåningsmodell
där alla e-böcker är tillgängliga för biblioteken att förvärva direkt när de ges ut. Samma bok kan lånas ut
hur många gånger som helst av ett obegränsat antal
användare om biblioteket väljer det. SKL förespråkar
även en differentierad prisbild och tror att friktion för
olika titlar behövs. Biblioteken är de som ska avgöra
vilket utbud biblioteken erbjuder – i samklang med rådande lagstiftning och det kulturpolitiska uppdraget.
Detta kan exempelvis ske genom att sätta olika nivåer
för hur många som kan läsa en titel samtidigt.
– SKL anser att en nationell plattform bör vara ägd av
det offentliga och bygga på öppen standard. Eftersom
det finns mycket att vinna på en nationell lösning ser
vi staten, KB, som en lämplig huvudman. Det ska gå att
navigera bland kostnader och utbud och ges full tillgång för metadata.
Förläggarna hävdar att e-böckerna i dagsläget är
en affär som inte lönar sig eftersom biblioteken inte vill
betala vad det kostar. Men Förläggareföreningens Kris-

Ragna Jorming har
hunnit läsa 11 sidor
av sin första e-bok,
Cirkeln. Något hon
tror kan bli en vana.

tina Ahlinder ville inte svara på BBL:s fråga om varför
förlagen inte höjer e-bokpriset eller rentav stoppar försäljning till bibliotek för att motverka förlusten. Kanske e-boksfrågan ändå får en lösning eftersom biblioteken nu själva skyndar på utvecklingen.
Dagen efter e-bokshearingen samlades nätverket
e-böcker åt folket och där berättade Johan Greiff från
Elib att den nya modellen med ett nytt användargränssnitt släpps senare i vår. Modellen ska göra det möjligt
att enklare styra utbud och kostnader. Axiell och Publit
ligger bakom Atingo som puffade för sin plattform för
e-böcker och uppmanade biblioteken att logga in på
hemsidan med lösenord atingo och lösenord testkonto
för att testa tjänsten. Malmö stadsbibliotek har tagit
fram prototypen Kaliber som gör det möjligt för biblioteken att kunna göra ett eget urval. Målet är att få alla
leverantörer att leverera till systemet där man ska hitta,
låna och läsa på samma ställe. Malmö stadsbibliotek
går in med cirka en halv miljon kronor för att bygga en
betaversion av Kaliber men fler samarbetspartners välkomnas. Dessutom fanns Mikael Petrén, digitala biblioteket Stockholms stadsbibliotek (SSB) på plats och berättade att e-böcker är ett sätt att möta efterfrågan. Veckan
efter tillkännagivandet av nobelpriset i litteratur hade
SSB 800 e-lån på Alice Munro men bara 40 fysiska lån.
Fler exemplar av pappersboken fanns inte. ■
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Manifest för styrka och
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Med den nya bibliotekslagen kommer nya utmaningar
för biblioteken. Det är nu lagstadgat att alla bibliotek
i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Av Caroline Fellbom Franke
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en är detta verkligen något nytt? Nej,
det är det naturligtvis inte. Begreppen
känns igen redan från Unescos folk
biblioteksmanifest från 1949, som togs
fram i samarbete med IFLA. Manifestet är ett idédokument som lyfter fram FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna. I synnerhet artikel 19:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter
samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp
av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

stolthet
Däremot behöver biblioteken påminnas om och stärkas i att grundtanken om demokrati och fri tillgång
till information, kunskap och kultur är gemensam för
alla bibliotekstyper, oavsett om det är ett folkbibliotek,
ett fängelsebibliotek, eller t ex ett forskningsbibliotek.
Detta har Svensk biblioteksförening tagit fasta på och
låtit översätta alla IFLA:s, till dags dato, tio manifest
och anordna en konferens i samarbete med Svenska
Unescorådet där manifesten kommer att presenteras, problematiseras och belysas. Alla medlemmar i
Svensk biblioteksförening kommer att få ett exemplar
av manifestpublikationen som även innehåller IFLA:s
etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Tanken är att bibliotekarier, men även politiker, opinionsbildare och personer som intresserar sig
för demokratifrågor ska få en djupare kunskap om vad
biblioteken står för genom dessa olika idédokument.
Genom att diskutera och arbeta med manifesten ute på
arbetsplatserna kan man skapa en bas för bibliotekens
värdegrundsarbete och en stolthet över vad bibliotek
betyder för människor runtom i världen när det kommer till att utveckla och ta tillvara sina demokratiska
rättigheter.
Till exempel kan ett arbetslag inom ramen för sin
kompetensutveckling välja att fördjupa sig i ett manifest, diskutera på vilket sätt det är relevant för svenska
förhållanden, vilken betydelse det kan ha för bibliotek
i övriga världen samt inte minst läsa det tillsammans
med bestämmelserna i den nya bibliotekslagen och på
så vis få stöd i sin tolkning av dessa. Genom diskussionerna ger man de principer som kommer till uttryck i
manifesten kött och blod och kan börja införliva dem
i den egna yrkesutövningen. Det kan indirekt skapa
en känsla av styrka och stolthet. Inom utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor, URV, samt inom IFLA-nätverket har ledamöterna det senaste året diskuterat de
nyöversatta dokumenten och det har skapat många

Biblioteksmanifesten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest
IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest
IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek
IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet
IFLA:s manifest om biblioteksstatistik
IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek
IFLA:s internetmanifest
IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning
Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken
Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet

intressanta samtal och nya sätt att se på den egna verksamheten. Unesco rekommenderade på sin generalkonferens i höstas medlemsländerna att anta IFLA:s
senaste manifest om bibliotekstjänster för personer
med läsnedsättning. Som tema för ett samtal kan man
använda sig av detta manifest tillsammans med IFLA:s/
Unescos manifest om mångkulturella bibliotek och parallellt läsa det nya avsnittet om prioriterade grupper
i 4–5 §§ i bibliotekslagen. Alla bibliotek i det allmänna
biblioteksväsendet ska nu ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel
för att kunna ta del av information. Dessutom ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har andra modersmål än svenska.
Inte minst för högskolebiblioteken, som inte tidigare
hade detta ansvar, tjänar problematisering och fokus
på dessa grupper en viktig roll. Genom biblioteksmani
festen ökas kunskapen om bibliotekens djupa och
breda funktion i samhället! ■

Fakta konferens
Konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest
äger rum i Stockholm den 19 mars.
På förmiddagen blir det storföreläsningar som på
olika sätt tar upp viktiga principer i manifesten samt
IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Medverkar gör Inger Davidson, ordförande
Svenska Unescorådet, Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, och Martin Schibbye,
journalist och författare.
På eftermiddagen erbjuds fördjupning i enskilda
manifest under ledning av Alireza Afshari, enhetschef Stockholms stadsbibliotek, Barbro Thomas,
forsknings- och utvecklingssekreterare Svensk
biblioteksförening, Bitte Kronkvist, marknadschef
Myndigheten för tillgängliga medier, Catharina Isberg,
bibliotekschef Helsingborgs bibliotek och Caroline Fellbom Franke, jurist Svensk biblioteksförening.
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Skolbibliotek för livet
Läs mer om konferensen och
IASL på http://iasl-online.org/

Lagstadgade skolbibliotek är inte en garanti för att skolbibliotekets
pedagogiska potential utnyttjas. Ett pedagogiskt utvecklings
arbete behövs som politiker, myndigheter och skolledare tar tag i,
skriver Helle Barrett och Bibi Eriksson efter att ha varit på internationell skolbibliotekskonferens på Bali.

I

ASL, International Association of
School Librarianship bildades 1971 och
har sin årliga konferens i olika länder
varje år. 2013 års IASL-konferens hölls
på Bali, Indonesiens pärla. Förutom att anordna konferenser verkar IASL genom utvecklingsprojekt och forskning, publikationer, stipendier och priser. Temat på konferensen var ”Enhancing Student’s Life Skills
through School Libraries”. Life skills definieras av WHO och UNICEF ungefär som förmågor som på ett positivt sätt hjälper individer att på ett effektivt sätt klara vardagslivets krav och utmaningar. Refererande till
Tony Wagner (The Global Achievement Gap,
2008) beskrev den indonesiske utbildningsministern i sitt hälsningsanförande dessa
kompetenser i termer av kritiskt tänkande
och problemlösning, sam- och nätverksarbete, social kompetens, entreprenörskap,
muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, informationskompetens och vetgirighet. Och vi kände igen EU:s nyckelkompetenser, i alla fall vi som utgjorde en
handfull européer. De flesta deltagare var
annars asiater. Indonesien, med 250 miljoner invånare, satsar på en ny läroplan för
att implementera livskompetenser i skolans arbete bl a med hjälp av skolbibliotek,
bibliotek som enligt lag ska finansieras med
lägst 5 procent av skolans totala budget! I
denna lag regleras också skolbibliotekariens kompetens. Hur verkligheten sedan
ser ut i detta land bestående av 17 500 öar är
mer svårbedömbart.
Vi deltog med ett bidrag – ”Case Study: A
Government Mandate for School Libraries
in Sweden” – på ett seminarium anordnat
av en gemensam kommitté från IASL och
IFLA. På seminariet tilldrog sig vår medverkan stort intresse och diskussionerna som
följde på presentationen handlade om processen fram till lagen om skolbibliotek men
framförallt uppföljningen av densamma.
Skolbiblioteksfrågorna ser märkbart lika ut
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världen över! Man går inte från 0 till 100 %,
man startar kanske från 20 och måste stanna på 70!
Konferensen rymde inte mindre än 54
sessioner där deltagare från olika länder
presenterade såväl forskning som praktik
och posters samt höll i workshops – allt
med anknytning till konferensens tema.
Bredden var stor – alltifrån forskningsstudier rörande elevers sociala utveckling
under biblioteksbaserat arbete till redo
görelser för mindre skolbiblioteksprojekt
med elever som aktörer. Några exempel:
Allas vår Ross Todd, skolbiblioteksprofessor från USA som ett flertal gånger besökt
Sverige för att inspirera utvecklingsar
beten, presenterade ”Collaborative Inquiry
in Digital Information Environments:
Cognitive, Personal and Interpersonal Dynamics”, som visade på fördelar med problemlösning i grupp, på nyttan för såväl
kognitiv som personlig utveckling av att
arbeta tillsammans i skolbiblioteket med
digitala hjälpmedel som bl a wikis. Todds
studie visar dynamiken mellan det kognitiva, personliga och det sociala; hur samspelet mellan dessa aspekter kan utvecklas
när det gäller lärandeprocessen, det sociala
klimatet, arbetsfördelningen och hur olika
individer bidrar till det slutgiltiga resul
tatet. Genom att fokusera på dessa faktorer
kan optimala lärandemiljöer skapas och
detta är särskilt viktigt när informationsteknologi utvecklas från att vara ett stöd
för lärande till en socialt konstruerad lärandemiljö. Todd var övertygande i vanlig ordning: Att sociala och psykologiska aspekter
på digitalt skolbiblioteksarbete är något
som måste beforskas, att det är perspektiv
som måste upp på agendan.
Ayse Yuksel-Durukan från Turkiet presenterade ”Library Lovers Build Community Relations: Student-driven Outreach
of Library Services”, som handlar om hur
studenter under ledning av sin lärare ar-

betar med projekt kopplade till samhälls
engagemang, i detta fall med att utveckla
ett bibliotek på en annan skola. Studenterna arbetade på den egna skolans bibliotek
för att lära sig verksamheten, hade kontakt
med andra institutioner och nätverk inom
biblioteksfältet och planerade för och startade ett bibliotek på en lågstadieskola. De
utvecklades som beslutsfattare, den sociala
kompetensen ökade, de lärde sig att arbeta
i team och de kom att se på skolbiblioteket
som en potential för utveckling, både den
egna men även för barnens och skolans
utveckling. Detta mycket praktiska arbete
vidgade studenternas horisonter, gjorde
dem medvetna om verkliga problem och
hur dessa kan lösas, klassrummet sprängdes och socialt ansvariga samhällsmedborgare föddes – detta med grogrund i skolbiblioteksverksamheten!
Akhmad Syaikhu från Indonesien hade
jordbruk och skolbibliotek som tema:
”Att skapa intresse för jordbruksforskning genom användarutbildningar”.
Som jordbruksland ser Indonesien forskning och utveckling inom den agrara sektorn som något mycket viktigt. Myndig
heter med ansvar för detta ser också vikten
av att den yngre generationen informeras
om detta och förhoppningsvis utvecklar
ett intresse för jordbruksfrågor. För att stimulera detta intresse startade Indonesian
Centre for Agriculture Library and Technology Dissemination ett samarbete med
skolor. Information producerades och sändes till skolorna där sedan eleverna lärde
sig att hitta information i skolbiblioteket.
Användarutbildningar arrangerades för
att öka elevernas intresse för jordbrukets
betydelse för nationens utveckling och för
forskningsfrågor.
Ämnesbredden på presentationerna
visade vilket stort verksamhetsområde
skolbiblioteket kan ha och att skolbiblioteket kan ha en utvecklingspotential på
många områden, långt utanför skolan! Inspirationskällorna var många och det kändes hoppfullt att så många hade upptäckt
så många verksamhetsområden för skolbiblioteket och skolbibliotekets potential
när det gäller att utveckla elevers kognitiva
och sociala förmåga!
Helle Barrett och Bibi Eriksson

UTBLICK

Om e-böcker

Tottie Lönn

Hunger efter mat och litteratur

DANMARK
Designantropologi som biblioteksstöd?
Folkets bibliotek heter ett nationellt ”designantropologiskt” pilotprojekt. Det är ett
partnerskapsprojekt som genomförs under
januari-juni i år i samarbete mellan Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole och Tænketanken Fremtidens
Biblioteker. Avsikten är att skapa ny och
djup kunskap om bl a användarna, kommunikationen och servicen. Det ska ske med
så kallade ”designantropologiska metoder”
och omsättas till koncept/prototyper för
framtidens bibliotek. Åtta bibliotek deltar
och de är utvalda för att täcka geografiskt
läge (landsbygd, stad, huvudstad), storlek
och servicenivå. I första fasen ska projektteamet samla in information om de åtta
deltagande biblioteken. I nästa fas vänder
teamet tillbaka till biblioteken och har då
med sig tre prototyper till nya lösningar
när det gäller några av bibliotekens viktigaste utmaningar. Dessa protoyper ska
testas av medarbetarna i samarbete med
projektteamet.
Resultatet av projektet ”Folkets bibliotek” ska redovisas i slutet av juni.
(www.kulturstyrelsen.dk)

NORGE
Open Access
Nu ska alla få tillgång till norska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och
samhällskunskap. Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att
stimulera övergången till s k Open Access.
Det innebär stöd till 40 nationella tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap,
med villkor att tidskriftsartiklarna ska vara
fritt tillgängliga via internet utan dröjsmål
från och med 2017. Detta ska alltså ske efter
en treårig övergångperiod.
Även om dessa tidskrifter är vetenskapliga och många i princip vänder sig
till fackfolk, kan de vara till stor nytta för
breda grupper såsom lärare, elever, media
och förvaltning, förutom en intresserad
allmänhet. De kan stärka den offentliga debatten i Norge framhäver Forskningsrådets
administrative direktör Arvid Hallén. Det

är för övrigt ett norskt forskningspolitiskt
mål att säkra fri tillgång till vetenskapliga
artiklar, enligt den senaste forskningsrapporten ”Lange linjer”.
Forskningsrådet arbetar med att finna
nya finansieringsformer för Open-Acesstidskrifter i Norge. Nu ser man möjligheter
att finansiera dem genom de ordinarie
projektstöden från alla Forskningsrådets
program.
(www.forskningsradet.no m.fl.)

USA
Författare för e-böcker på bibliotek
Kampen om e-böckerna fortsätter i olika
tappningar. I ett upprop vädjar nu American Library Association, ALA, till författarna att stödja kampen för skälig tillgång
till e-böcker via biblioteken: ”Our nation’s
readers and libraries need your help.” I
uppropet framhäver man vilken oersättlig
nytta författarna har av biblioteken på
många sätt, och att det är nödvändigt att få
fram en lösning. Bland alla argument pekar
man på det faktum att det ofta är genom
biblioteken som det växer fram nya läsare
(och författare), och att forskning visar
att lån också uppmuntrar till köp. Biblio
teken respekterar författarna och deras rätt
till skälig ersättning, men att biblioteken
inte kan köpa alla e-böcker är ohållbart för
landets läsare. Det finns ett gemensamt
intresse av att biblioteken kan låna ut eböcker.
Kampanjen strävar alltså efter att även
få med (fler) författare i ansträngningarna
att få fram en lösning. Biblioteken får också
råd och hjälp med hur de på olika sätt kan
arbeta för att engagera författarna i frågan.
(www.ala.org)

De dåliga tiderna har drabbat många i delar
av USA. Nästan vart fjärde barn i Detroit får
inte tillräckligt med mat, enligt en artikel i
American Libraries januari/februari-nummer. ”Barnen som kommer till våra biblioteksfilialer svälter. De kan inte koncentrera
sig”, säger chefen för Friends of the Detroit
Public Libary Foundation.
Vad kan biblioteken göra? Jo, genom
bidrag från olika stiftelser kunde man i Detroit Public Librarys 22 filialer servera 11 000
luncher vid sommarens ”reading program”
och 6 300 lättare mål som frukt och fil etc
efter skolan varje månad under 2013. Detta
fortsätter man med även under 2014. En
sådan lösning är ju knappast vanlig på ett
bibliotek, men har haft (andra) positiva
effekter. Många (framför allt tonåringar)
återkommer till biblioteken för läxhjälp eller för att biblioteket är en ”cool plats” och
den mest demokratiska institutionen som
fortfarande existerar. Många invånare har
gett upp och lämnat Detroit och flera skolor
har stängts, men biblioteken finns kvar.

Ingen resolution om Snowden
Under ALA:s stora Midwinter Meetings
i slutet av januari togs den amerikanska
säkerhetstjänsten NSA upp: hur tidningarna fick information och dokument från
visselblåsaren Edward Snowden och hur de
kom fram till beslutet att publicera dem.
Medverkade gjorde Patrice McDermott,
verkställande chef för Open the Government, och Spencer Ackerman, National
Security Editor för Guardian US.
Vad hade Snowdenfallet för inverkan
på biblioteken? Biblioteksvärlden hävdar
starkt konstitutionens första tillägg (om
bl a yttrande- och pressfrihet) och privatlivets rättigheter, öppet styrelsesätt,
allmänhetens tillgång till information,
och den stödjer visselblåsare och korrekt
behandling av statsanställda. När det gäller
Edward Snowden är det besvärligt eftersom
läckorna är olagliga men samtidigt ett visselblåsarfall. Under mötet gjordes många
uttalanden från ALA, men resolutionen att
erkänna Edward Snowden som en ”whistle
blower” strandade. Det skedde dock efter
mycken debatt.
(www.ala.org).
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MÅNADENS UPPSATS

MarieLouise Samuelsson

Kvinna och chef på folkbibliotek
”Familjelivet” blir en del av förklaringen när kvinnliga studenter vid biblioteks- och
informationsvetenskapsutbildningar uppger varför de absolut inte kan tänka sig
att bli bibliotekschefer. Det är ett av flera tankeväckande resultat i Jenny Öströms
uppsats.

H

ur ser ledarrollen ut i en bransch där mer
än 80 procent av de anställda är kvinnor
och de kvinnliga cheferna är i majoritet?
Det är utgångspunkten för Jenny Öströms uppsats där frågeställningarna komprimeras i
titeln: ”Kvinna, chef, bibliotekarie – triss i stereotyper?”
Med avstamp i Peter Bergers och Thomas Luckmans
teorier om social konstruktion och med ideologisk
utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordningen vill Öström alltså undersöka kvinnligt
chefsskap i folkbibliotekssektorn.
Hon intervjuar fem chefer, verksamma
Jenny Öström
på olika nivåer samt fem studenter som
Kvinna, chef, bibliotekarie. läser vid biblioteks- och informations
Triss i stereotyper?
utbildningarna vid Uppsala universitet
respektive Högskolan i Borås. Studenterna
Masteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid
har det gemensamt att de har erfarenhet av
institutionen för ABM, Uppsala
att arbeta vid folkbibliotek samt av att deras
universitet, 2012.
nuvarande chefer är kvinnor.
Öström har valt att uteslutande intervjua kvinnor (om kvinnor), eftersom det
hon utforskar är ”hur det kvinnliga ledarskapet konstrueras av kvinnor i en kvinnodominerad
bransch”.
I diskussionen om vad som definierar ett gott chefskap nämner samtliga chefer ”lyhördhet” som en viktig egenskap (hos sig själva och hos andra), vilket också
stämmer med stereotypen av kvinnligt ledarskap. Men
de framhåller även ”tydlighet” och att vara ”besluts
potent”, vilket är mer förknippat med traditionella, dvs
lika med manliga ledaregenskaper.
När studenterna ska beskriva bra chefer generellt
återkommer ”lyhördhet” som det mest frekventa uttrycket. När det kommer till de egna cheferna är det
dock endast en som anses vara ”lyhörd”. De vill vidare
att chefen ska vara rättvis, ärlig, öppen, trevlig, engagerad och engagerande, egenskaper som sammankopplas med kvinnliga chefer. Men studenterna efterlyser
också chefer som är starka, ”hårda utåt” och som inte
kompromissar för mycket.
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När det gäller goda egenskaper hos studenternas
chefer nämns ”orädda, tuffa, hårda och respektin
givande”. Att vara ”pushig” i bemärkelsen driva på sina
medarbetare räknas också till fördelarna.
Två av studenterna kan inte komma på några dåliga
egenskaper hos sina respektive chefer, de tre andra
nämner chefer som ”visar för lite känslor”, som ”kan
såra genom sin rättframhet”, ”inte behärskar det
sociala samspelet”.
En annan fråga som intervjuerna belyser är studenternas egna chefsambitioner, fyra av fem är uttalat
negativa, medan en lämnar frågan öppen. Att bibliotekschefskapet inte lockar förklaras bland annat
utifrån studenternas självbilder. De beskriver sig som
”konflikträdda, ängsliga och utan både intresse för och
förmåga att leda andra”. Ansvaret som följer med chefskap avskräcker också. Här refererar författaren bland
annat till Marija Hane och Mauritza Rhodéns magisteruppsats från 2008, ”Kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats – en studie med genusperspektiv av
folkbibliotek”, vars informanter också hade en negativ
bild av chefsrollen.
Samtliga studenter nämner brist på självförtroende
och/eller ambitioner som en förklaring. Tre av dem ser
på olika sätt familjelivet som en hämmande faktor, ”vi
tar fortfarande större ansvar för hushållsarbetet. Jag är
trebarnsmamma och vill inte bli chef”. Kvinnors föräldraledighet innebär, enligt ett svar, att män får större
kompetens ”på papperet”.
När de intervjuade cheferna får samma frågor nämner också de dåligt självförtroende och att de har ett
större ansvar för familjen, vilket innebär hinder och
svårigheter för kvinnor att nå chefspositioner. En av
cheferna reflekterar över varför färre kvinnor söker
chefsjobben, hon menar att det är vanligare att kvinnor
blir och föredrar att bli föreslagna.
Fyra av de fem cheferna uppger att de på olika sätt
har blivit särbehandlade, enbart på grund av att de
är kvinnor. Den som varit chef längst talar om att bli
klappad på huvudet och kallad ”lilla gumman”. Detta
har inte varit ett hinder i hennes karriär, men ”oerhört

KRÖNIKA

Nina Frid

Garanterat bra böcker

K
irriterande”. En annan av cheferna hade varit med om
påtaglig diskriminering när hon fått lägre lön och sämre villkor än en man med motsvarande position inom
samma organisation.
Fyra av fem chefer definierar sig som feminister. Den
femte anser att ordet har en negativ klang, samtidigt
säger hon sig ”bli galen när det inte blir jämställdhet”.
Studenterna följer samma mönster som cheferna, den
som inte kallar sig feminist är ”inte så intresserad av
genusfrågor, men jag är för jämställdhet”.
Utifrån att majoriteten är feminister reflekterar Jenny Öström över om det kan vara så ”att deras världsbild
utgår från kvinnans perspektiv i högre grad än vad som
är vanligt i samhället i övrigt?”.
Sammanfattningsvis blir bilden av ”rollen som
kvinna och chef på folkbibliotek” komplex: Det egna
chefskapet och cheferna beskrivs med attribut och
egenskaper som kan tillskrivas bägge könen. Att svaren inte innehåller några ”entydigt kvinnligt könade
ledarstereotyper” skulle kunna förklaras av att den allmänna bilden av en chef visserligen är en man, men att
”chef på folkbibliotek” snarare förväntas vara en kvinna.
Uppsatsens avgränsning, att belysa den kvinno
dominerade bibliotekssektorn genom att intervjua
kvinnliga studenter och kvinnliga chefer, väcker
nyfikenhet på vilka bilder som hade framträtt om
informanterna hade varit både kvinnor och män som
beskrivit både kvinnliga och manliga chefer.
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Sätt hjälpen i rörelse
Sätt hjälpen i rörelse

anske finns det bibliotek där man
jublar när sändningarna kommer med
de kulturrådsstödda böckerna, men
det tycks inte höra till vanligheterna.
Nu igen! är inte ett rop av entusiasm.
Jag har fått höra att det är tidsbrist som gör att
böckerna i flera kommuner förblir ouppackade
eller stående i något inre utrymme, kanske rentav
skänks bort eller säljs bland utrangerade böcker.
Det finns ändå ingen efterfrågan på dem, påstås
det, och finns det efterfrågan på några av titlarna
har man ändå redan köpt in dem, de är ju inga nyheter längre precis.
Men vänta lite nu, vem kan efterfråga en bok
som man inte vet finns? Som man aldrig får se? Distributionsstödet är faktiskt
inte tänkt som en present till bibliotekarierna (som vi kan fnysa åt och inte
vilja ta emot) utan en möjlighet, eller törs jag säga demokratisk rättighet, för
läsarna att få tillgång också till smala titlar och svårsålda böcker som inte ligger i travar hos bokhandlaren. Tidsbrist eller inte, det borde vara vår skyldighet
att lyfta fram dem, skylta med dem och prata om dem!
Men är det verkligen vår sak, låter nästa invändning, att tala om för våra
användare vilka böcker som är kvalitetslitteratur? Är det inte att underkänna
deras smak? Inte alla känner sig bekväma med kvalitetsbegreppet och vad som
är kvalitet kan verkligen diskuteras. Ja, men så gör det då, säger jag! Låt böckerna med stämpel Statens kulturråd utgöra grunden för en kvalitetsdiskussion
på biblioteket, men låt läsarna också delta i diskussionen. Och här kan vi ju
faktiskt lätt komma undan med att det inte är vi på biblioteket som har kvalitetsstämplat böckerna, om vi nu skulle vara rädda att skrämma bort en och
annan storkonsument av lättsamma relationsromaner eller småstadsdeckare
genom att ta ordet i vår mun.
Visste ni att Pocket Shop har en avdelning med svårsålda böcker. Det är
böcker som kräver lite mer av läsaren, som kanske bjuder ett större motstånd
men som ändå är så enastående, tänkvärda eller klassiska att man vill ha dem
i sortimentet. De är värda det. Och läsarna är värda att kunna få med sig en
sådan bok, en sådan större utmaning, tycks Pocket Shop mena och väljer att
samla och synliggöra just dessa titlar under skylten ”Svårsålt” (sic!). Och tänk,
plötsligt säljer de riktigt bra! Varför gör vi inte något liknande på biblioteken?
Vi ordnar en egen avdelning för de kulturrådsstödda böckerna, kallar den
inte för KUR-böcker, men ”Kvalitetsstämplat” kanske inte är så dumt, eller varför inte skylta med ”Garanterat bra böcker”? I anslutning till hyllan kan vi förstås informera om distributionsstödet och publicera listor på samtliga böcker
i olika kategorier som fått stöd. Listor lockar, och jag lovar att det kommer vara
en och annan som bestämmer sig för att anta utmaningen att läsa just dessa
böcker. Kanske samma personer som står för den ökade försäljningen av de
svårsålda böckerna på Pocket Shop. Kanske någon du alls inte anade. Kanske
du.
Och ja, är det ingen som har lånat boken när den har stått på hyllan några
år så får vi gallra den. Men det är först då vi kan påstå att det inte fanns någon
efterfrågan. Så länge vi låter böckerna stå och damma i något bakre utrymme i
väntan på att vi ska få tid som vi aldrig får, så länge har vi faktiskt ingen aning.
(Recension på sid 34 anknyter till ämnet. Reds anm.)
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Linnéa Lindsköld
Betydelsen av kvalitet: en studie av
diskursen om statens stöd till ny,
svensk skönlitteratur 1975–2009
Valfrid/Högskolan i Borås, 2013
Fritt tillgänglig i fulltext på: http://bada.
hb.se/handle/2320/12610

Det statliga litteraturstödet manifesteras idag på de
svenska folkbiblioteken i fysisk form när
landets alla kommuner fyra gånger
om året får en mängd
kartonger med
böcker. Några bibliotekarier knotar över
att drunkna i bokmängden, medan andra
tycker innehållet i kartongerna är mer
intellektuellt stimulerande än de vanliga
boksändningarna.
Arbetsgrupper utsedda av Statens kulturråd fattar nämligen beslut och tilldelar ca
7–800 titlar om året inom klasserna skönlitteratur, facklitteratur och barnlitteratur
detta s k distributionsstöd. Det kulturpolitiska syftet är att främja mångfald, kvalitet
och fördjupning i utgivningen av litteratur.
Stödet är ett kvalitetsbaserat efterhandsstöd. Bokförlag som bedriver professionell
utgivningsverksamhet i Sverige erbjuds
möjligheten att insända sina tryckta alster
för kvalitativ prövning. Upplagan (förstaupplagan) för skön- och facklitteratur får
inte överskrida 5 000 exemplar. Betoningen
på professionell utgivningsverksamhet är
en skärpning som tillfogats för att mota
bort floden av egenutgivare. Upplagespärren syftar till att hindra titlar som utges i
större kommersiella satsningar att ingå i
Kulturrådets prövning.
Statens kulturråd inrättades 1974 i efterdyningarna av 1968 års litteraturutredning
som resulterade i Boken (SOU 1974:5) och ett
av myndighetens viktigaste göromål blev
att organisera litteraturstödet som infördes
1975. Linnéa Lindskölds avhandling om
litteraturstödet tar givetvis sin avstamp i
detta viktiga årtal och löper fram till 2009 –
ett tidsspann på drygt trettio år då mycket
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kommit att förändras i samhället och därmed också i kulturpolitiken. Avhandlingen
fokuserar på de större linjerna i debatten
kring litteraturstödet och gör det med den i
biblioteksforskningen så vanliga teoretiska
diskursmodellen. Lindsköld väljer att enbart behandla stödet till skönlitteraturen.
Ämnet är stort men välvalt. Redskapen
för att hantera det hålls i strama tyglar
av sin författare. Dispositionen är logiskt
upplagd med de första 83 sidorna som en
lång upptakt som syftar till problemformuleringar grundad i vetenskaplig forskning
om kulturpolitik men framförallt i diskurs
teori. Analysordningen struktureras i
begrepp som noder, subjektspositioner och
flytande signifikanter.
Det empiriska materialet för undersökningen utgörs först och främst i offentligt
tryck, utredningar osv samt Kulturrådets
interna handlingar. Vidare har inlägg i litteraturstödsfrågan i dagspress, tidskrifter
och debattböcker bildat grunden för den
diskursanalys som utförts. Målet har varit
att samla ”text producerad om litteraturstödet
i den offentliga debatten”. Inläggen i debatten
är intressanta på grundval av ”positionen
individen talar utifrån”. Att en sådan renlärig
diskursanalys saknar personregister är
följdenligt.
Man får hoppas att inte läsaren tröttnat på preludierna, eftersom det verkligt
givande kommer först i undersökningskapitlen 4–7. En tydlig linje kan skönjas
där 1970-talet kan sägas vara perioden då
litteraturstödet organiserades och tog
form i praktiken som en del av den svenska
välfärdspolitiken. Här gällde stridsfrågan
i debatten om stödet skulle vara generellt
eller selektivt. Noden kvalitet är dock
under hela undersökningsperioden central.
De flytande signifikanterna är ”kommersiell”, ”urval”, ”motprestation”, ”förlagskris”
och ”den stödberättigade litteraturen”. Litteraturstödet legitimerades genom fraser
som selektivt men med generell verkan.
Under 1980-talet diskuteras konsekvenserna av det första decenniets erfarenheter.
Om det var politikerna som var aktiva
under 1970-talets ideologiska och byråkratiska uppbyggnad av litteraturstödet deltar
författare, kulturskribenter och förläggare

samt representanter från intresseorganisationer under nästföljande decennium.
Arbetsgruppens ledamöter ifrågasätts
och frågan gällde ofta vem som har rätt att
bedöma kvalitet. Förhållandet mellan stat
och kapital debatteras. Statens inblandning i bokmarknaden tolkades som en sätt
att ideologiskt styra utgivningen och/eller
att den gick de kommersiella intressenas
ärende. Från liberala läger ifrågasattes
statens inblandning i marknadsekonomin
som ett sätt att hålla en bleksiktig litteratur vid liv och göra aktörerna bakbundna
med krav på motprestationer. Man var rädd
för konformism och ville försvara mångfalden. Skulle experterna i arbetsgruppen
bestämma vad som var god litteratur och
inte den betalande publiken?
Vi är på väg mot 1990-talets diskurs
där kvalitet och mångfald normaliseras i
ett mindre politiserat läge. Här förskjuts
problemformuleringen mot frågan hur de
litteraturstödda böckerna ska kunna nå ut
till läsarna – från produktion till distribution med kulturminister Marita Ulvskogs
goda minne. Författarnas subjektsposition
stärktes och bibliotekariernas professionella urval sattes åt sidan genom att distributionsstödet så att säga fixt och färdigt
serverade biblioteken de stödda titlarna.
Helt tydligt var målet att stödja den smala
litteraturen, som inte hade en chans i ett
kulturklimat med ökande kommersialisering inom bokbranschen. Litteraturstödet
blev nu mer omdebatterat i Svensk Bok
handel än inom författarkretsar.
Lindskölds avhandling är diger, skriven
och disponerad på ett redigt sätt, men
ändå tungläst på grund av att de teoretiska
begreppen upprepas och tas om i de olika
kapitlen. Det sägs mycket om vad som ska
göras. En pedagogisk/dramatisk förhöjning
av materialets brytpunkter hade gjort den
intressantare att läsa. Men det hindrar
inte att Lindsköld utfört ett pionjärarbete
om ett vitalt område inom kulturpolitiken
i ljuset av den senaste litteraturutredningens fokus på läsning. Betydelsen av
kvalitet och hur användningen av detta
begrepp förändrats (men på ett märkligt
sätt konserverats för att anpassas till skilda
subjektspositioner) turnerar Lindsköld på

ett skickligt sätt. En av Lindskölds största
förtjänster är att hon lyckas synliggöra hur
den politiska dimensionen av kvalitets
begreppet med tiden blivit ofarlig. Avhandlingen blir bakom den diskursanalytiska
fernissan en spegelbild av förskjutningar i
det litteraturpolitiska samtalet från 1970tal till 2000-tal.
Gunnel Furuland
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

Anders Frenander och Skans Kersti
Nilsson (red.)
Libraries, black metal and corporate
finance: current research in Nordic
Library and Information Science:
selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish
School of Library and Information
Science
Högskolan i Borås, 2013
Antologin finns fritt tillgänglig i fulltext
på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/12324/1/
Libraries.pdf

I samband med
Bibliotekshögskolan
i Borås 40-årsfirande
hölls en konferens
där forskare och
lärare vid de nordiska
institutionerna för
biblioteks- och informationsvetenskap
presenterade olika
forskningsprojekt. Bidragen har nu samlats
i en antologi. Det är en blandad kompott.
Innehållet spänner från försök att förklara
skillnader mellan de nordiska ländernas
folkbiblioteksstandard till informationskällor inom sektorn företagsfinansiering.
Däremellan behandlas bibliotekens barndomssyn, bokcirklar, biblioteksbloggar,
länkning av norsk black metal och digitalisering i teori och praktik.
I det inledande avsnittet försöker Ilkka
Mäkinen att finna historiska och geografiska förklaringar till att utlåningssiffrorna
i de nordiska folkbiblioteken så påtagligt
skiljer sig. En förklaring till finnarnas stora
läsintresse skulle kunna vara hotet från

Ryssland, som förstärkte strävan efter en
nationell identitet – där folklig bildning
och läsning blev viktiga komponenter. För
svenskt vidkommande (alternativt till
kortakommande) hänvisas bland annat till
att Sverige först under 1900-talet frigjorde
sig från Boströmianismens tankegods och
den skarpa gränsen mellan den allmänna
och den privata sfären började suddas ut.
Vilket skulle kunna vara en förklaring till
att de svenska folkbiblioteken blev sena
i starten. Även om Mäkinen inte kan ge
någon entydig förklaring till skillnaderna,
så är han kanhända något på spåren.
Åse Kristine Tveit har granskat det tidiga
1900-talets barndomssyn – barnet som
subjekt eller som materia att fylla med
innehåll. Hon påvisar att de norska barnbibliotekarier som fick sin utbildning i USA,
var mer benägna att se barnet som subjekt.
Medan pedagogerna (folkskollärarna) var
mer inriktade på läsningens nyttoaspekter
och av att skydda barnen från olämplig
samtidslitteratur. Åse Hedmark har granskat biblioteksplaner från Uppsala län och
bland annat funnit att det förekommer
en stark sammanlänkning med skolans
värld och att begreppet ”barn” ofta används
synonymt med ”skolelever”.
Kerstin Rydbeck gör en kartläggning
av bokcirklarnas omfattning. Studien
baseras på den officiella statistiken och
omfattar cirklar i studieförbunds- eller
folkbiblioteksregi. Merparten bokcirklar
drivs av studieförbunden, men tendensen
är sjunkande. Folkbibliotekens cirklar har
däremot ökat under den senaste tioårsperioden. År 2011 ordnade 193 kommuner
totalt 5 400 sammankomster. Flest
studieförbundsanknutna cirklar i relation
till invånarantalet ordnades i Norrbottensoch Västerbottenskommunerna, med
Pajala, Sorsele, Boden och Storuman i topp.
Medan Älvdalen, Surahammar, Tjörn och
Skinnskatteberg hamnar överst på mot
svarande lista över folkbibliotekscirklar.
I en fallstudie, ”Ordo ad chaos – Linking
Norwegian black metal”, (Tallerås m fl.) beskrivs automatisk matchning och länkning
av metadata från två källor – den norska
nationaldiscografin NORDISCO och en
användargenererad databas, Musicbraintz.

För den som dagligen brottas med frågorna
torde studien vara av stort intresse. För den
fåkunnige är den nästintill obegriplig.
För verksamma på det så kallade fältet
kan forskningsresultaten ha varierande
relevans. Det förtar inte värdet av en anto
logi där presentationerna görs tillgängliga
för en större krets.
Möjligen skulle man kunna önska att
framställningen på sina håll vore mindre
tungfotad. Bidragen är skrivna på något av
de nordiska språken och i några fall på engelska. De som valt det senare har inte alltid
till fullo utnyttjat det engelska språkets
potential.
Barbro Thomas
F d biblioteksråd vid Kungliga biblioteket

Studera till
bibliotekarie i
en spännande
miljö!
MASTERPROGRAM I ABM

Arkivvetenskap,
Biblioteks- och informationsvetenskap
Museologi

www.kultur.lu.se
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– Bibliotekarier har lidit av
censur länge nog, menar författaren Daniel Handler, som
tillsammans med den amerikanska biblioteksföreningen,
ALA, kommer att dela ut ett
årligt pris till bibliotekarier
som försvarar det fria ordet.
Daniel Handler har instiftat priset för att uppmärksamma censur av barnböcker i USA.
Daniel Handler har skrivit den framgångsrika barnbokssviten Syskonen Baudelaires olycksaliga liv under pseudonymen Lemony Snicket
och själv drabbats av censur. Han har tröttnat
på att amerikanska bibliotek censurerar barnböcker och vill hylla de bibliotekarier som står
upp för det fria ordet. Det nyinstiftade priset
The Lemony Snicket Prize for Noble Librarians
Faced With Adversity består av äran, drygt
20 000 kronor samt ett ännu hemligt pris
föremål från författaren.
Medlemmar i ALA kommer tillsammans
med en ledamot från deras Intellectual Freedom-kommitté att utse pristagaren som får
ta emot priset under ALA:s konferens i Las
Vegas i sommar.
Enligt The Guardian gjordes 49 försök till
censur av barnböcker förra året i USA.
ÅE

Avtal om öppen
licens på KB
KB har efter lång tids förhandlingar
lyckats teckna avtal med OCLC om
öppen licens enligt Creative Commons
för Librisdata. Något som innebär ett
mer heltäckande stöd, både för Librisbibliotekens katalogiseringsverksamhet
och för de aktörer som vill återanvända
Librisdata. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library
of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque
nationale och Deutsche Bibliothek.
ÅE
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e-lånen som hotar spräcka bibliotekens
mediebudgetar, den nya bibliotekslagen samt
PISA-undersökningens nedslående resultat
– bibliotekens roll förändras med samhället
och det och mycket annat hoppas man kunna
diskutera och debattera i Skaraborg i april. Då
anordnas en heldagskonferens – Bibliotopia
2014 – om framtidens bibliotek.
– I Skaraborg träffas vi med jämna mellanrum i nätverk och vi har länge diskuterat att
det är svårt för oss att komma iväg på kompetensutveckling eller fortbildning. Många
arbetar på små bibliotek och det är svårt att
stänga och åka iväg. Det var så vi började fundera på att ordna något själva och det sammanföll med diskussioner som fördes i Västra
Götalands kulturnämnd, berättar Anna Gullstrand på stadsbiblioteket i Skövde.
Det är Skövde stadsbibliotek och Falköpings
bibliotek med Britt Lööf som drivande motor
som med stöd av Kultur i väst och regionens
kultursekretariat anordnar konferensen.
Västra Götalands kulturnämnd har beviljat 100 000 kronor i stöd för årets Bibliotopia,
som äger rum den 2 april i Falköping på en
gymnasieskola. Det är sagt att ytterligare
200 000 kronor ska utgå i stöd för konferenser 2015 och 2016, då förlagda till Skövde respektive Skaraborg kommun.
I år har man valt att fokusera på framtidsfrågor.
– Den digitala utvecklingen går snabbt, vi
behöver omdefiniera våra roller och hur vi
motiverar det som vi tycker gör biblioteken
till en så viktig plats i dagens samhälle. Kulturen som tillväxtfaktor är ett annat ämne som
vi pratar mycket om här i Skaraborg, berättar
Anna Gullstrand.
Bibliotopia vänder sig till bibliotekspersonal
och politiker i hela Västra Götaland.
Som föreläsare på konferensen deltar
bl a Elsebeth Tank, tidigare bibliotekschef i
Malmö, Lo Claesson som kommer att tala om
Makerspace på bibliotek – en utveckling av
bibliotekens folkbildartanke (se även BBL nr
8/2013) och Catrin Eriksson, skolbibliotekschef i Linköping där man bl a har satsat på
fokusbibliotek, ett rum för lärande och integrerad samverkan i skolan (se sid 14).
Moderator på konferensen är Katti Hoflin,
verksamhetschef på Dunkers kulturhus. HZ

foto: Mikael Ångström

Nytt bibliotekariepris Bibliotopia – om
mot censur
bibliotekens framtid

Bokjuryn satsar på
ambassadörer
Författarna Sören Olsson och Anders
Jacobsson, är Bokjuryns första ambassadörer.
Deras böcker om Bert, Håkan och Sune är
välkända. Tanken är att författarduon ska
inspirera och bidra till att barn och unga ska
få lust att läsa böcker. Något som säkerligen
inte är ett problem eftersom herrarna sålt
över åtta miljoner böcker i fler än tjugo
länder. Deras böcker om Bert, Håkan och
Sune är omåttligt populära.
– Det är inte viktigt att man hinner läsa 125
böcker innan man har fyllt femton år. Det viktiga är att man får lust att upptäcka att läsandet är en häftig grej. Som när man har läst sin
första bok – vad man känner sig nöjd med sig
själv! säger Sören Olsson.
– Vi är otroligt glada för att Sören Olsson
och Anders Jacobsson vill vara med oss och
sprida läslusten. Syftet med Bokjuryn är att
uppmuntra barn och unga att läsa, läsa och
läsa lite till för att kunna bestämma sig för
vilka böcker som ska få just mina röster, säger
Sofia Larsson, koordinator för Bokjuryn.
Den 1 januari gick startskottet för Bokjuryn
2013 där barn och unga upp till 19 år har chansen att rösta fram sina fem favoritböcker som
gavs ut förra året. Förra året röstade 22 000
barn och unga på sina favoritböcker. Fram till
4 april kan man rösta via hemsidan Barnens
bibliotek. Under tiden pågår en mängd aktiviteter på skolor och bibliotek runt om i landet
för att få fler barn att upptäcka böcker.  ÅE

NOTISER
Donation från paret Renborg
Greta och Ulf Renborg har testamenterat 12,5 miljoner kronor till Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), där Ulf Renborg
var akademiledamot. Inom ramen för KSLA ska donationen användas för ”framtidsinriktad initiativverksamhet”.
I Uppsala ska en tjänst som Greta Renborg-bibliotekarie
inrättas.
Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Greta Renborg var bibliotekarie och senare lektor
vid Bibliotekshögskolan i Borås samt idog debattör. Parets
tillgångar har i enlighet med testamentet delats mellan
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Uppsala universitetsbibliotek.
Medlen ska förvaltas i en särskild stiftelse, Ulf och Greta
Renborgs fond.
Ulf Renborg valdes in i KSLA 1966 och var en av dess
mest seniora ledamöter. Han utsågs till hedersledamot
år 2012 och deltog aktivt i akademiens arrangemang ända
fram till sin bortgång. Han avled i fjol, 93 år gammal.
Greta Renborg, född 1921, avled 2005 och behöver väl
knappast någon närmare presentation: folkbildare, biblioteksfrämjare och eldsjäl, pionjär inom marknadsföringen
av bibliotek och PR-frågor, flitig skribent bl a i UNT och BBL
med mera, med mera. Sedan 1987 delar Svensk biblioteksförening årligen ut ”Greta Renborgs pris" till ett bibliotek
som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild
eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda.
Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986.
Snart är det dags igen så glöm inte att nominera…

Förutom betydande tillgångar testa
menterade Greta Renborg hela sitt
arkiv till Uppsala universitetsbibliotek.
Ändamålet är bland annat enligt testa
mentet att ”öka kunskapen om
personarkivens nyttjande” och synliggöra personarkiven på bibliotek som
källor att ösa ur, samt att bedriva informationsverksamhet kring dem, deras
bredd, bevarande och tillgängliggörande.
En förteckning över Greta Renborgs arkiv
finns tillgängligt på nätet via Ediffah,
Uppsala universitetsbibliotek. Där framgår att arkivet som innehåller korrespondens, manuskript, arbetsmaterial,
pressklipp, projekt, material från studieresor, utbildningsverksamhet etc i omfång rymmer 114 volymer och 8,25 hyllmeter. Idag. För
mer väntar på att förtecknas. En anmärkning gör gällande
att ”de senaste leveranserna av material, motsvarande
8 flyttkartonger” inte är medräknade eller genomgångna…
På Uppsala universitetsbibliotek säger man att medlen
från Greta Renborgs fond kommer att få stor betydelse för
kännedomen och utnyttjandet av personhistoriska samlingar över hela Sverige genom att en tjänst som Greta
Renborg-bibliotekarie inrättas med uppgift att arbeta med
personarkiv, både i Uppsala och nationellt.
Även Svensk biblioteksförening fick ”ärva” Greta Renborg: ett porträtt av henne själv gjort av Gunnar Brusewitz samt den lilla statyetten Läsaren av Pye Engström
HZ
som länge förlänades Greta Renborg-pristagare. 

Greta Renborg.

Låna på Artoteket!
Ta med lånekortet, gå in i Tensta bibliotek och låna hem konstverk! I slutet av februari öppnade Artoteket som är ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Tensta konsthall, Stockholms
stadsbibliotek och elva konstnärer.
I början av 1970-talet lånades konst ut på ett femtiotal bibliotek i landet. Projektet kallades Artotek och syftet var att fler
skulle få ta del av kvalitetskonst. Då var politik i fokus. Konst
nären Hans Carlsson, som ligger bakom projekt Artoteket,
menar att konsten som finns till utlån är konst som på olika sätt
tematiserar och ifrågasätter biblioteket som plats och institution. En del har också tagit fasta på de rituella aspekterna av
lånande och skrivande, till exempel Malin Holmberg som med
ett måleriskt verk utforskar lånandets relation till döden och
begravningsakten. Skrivandets rituella sida finns i Lise Haurums
Fluxus-liknande askar. Askarna innehåller en liten verktygslåda
som vill få låntagaren att tänka på språket utifrån ett bläckfisk-

perspektiv. Konsten i Artoteket kretsar på många sätt kring
offentligheten – eller snarare kring rätten till offentligheten.
Sofia Kråka har tagit fasta på privatiseringen av biblioteken och
de känslor den skapar hos människor. Verk av konstnärerna
Sarah Degerhammar, Mira Eklund, Ingrid Furre, Torsten Jurell,
Lise Haurum, Malin Holmberg, Anna-Lena Jaktlund, Sofia Kråka,
Sanna Marander, Carl-Johan Rosén och Claes Tellvid finns till
utlån.
– Är 1970-talets artoteksmodell fortfarande användbar? Behovet av gemensamma platser där människor kan träffas, prata,
diskutera, tänka, läsa, och titta på konst ökar i takt med att
många kulturinstitutioner och bibliotek har svårt att upprätthålla en fungerande verksamhet. Artoteket är helt enkelt ett
försök att skapa, och förhoppningsvis upprätthålla, en plats för
reflexion över och diskussion om offentlighetens framtid, menar
ÅE
initiativtagaren Hans Carlsson.
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Ludvika kommun tar nu över cirka 50 000
böcker i Brunnsviks bibliotek. En kort tid var
det oklart var boksamlingen skulle hamna
när folkhögskolans verksamhet flyttades till
Borlänge men böckerna lämnades kvar. Nedpackade i plåtcontainrar under tre månader
riskerade biblioteket att förstöras av mögel.
Men nu träder alltså kommunen in och tar
över samlingarna.
– Det är Sveriges största samling av
arbetarlitteratur så det är naturligt för oss.
Brunnsvik är också en del av Ludvika så det är
viktigt att de blir kvar i bygden, säger kulturnämndens ordförande Ingvar Henriksson (S)
till Dala- Demokraten.
Böckerna har flyttats till Grängesberg och
det gamla kontoret i järnmalmsgruvan. Tanken är att skapa ett bibliotek i Ludvika där
böckerna ska finnas tillgängliga för allmänheten. Brunnsvik är en av arbetarrörelsens
130823
klassiska folkhögskolor som grundades 1906.
Biblioteksbladet skrev för några år sedan om
hotet mot Brunnsviks folkhögskola och träffade
då eldsjälen,
bibliotekarien
de i alla
nummer
löpande
utomoch
nrGreta
6/7.
Renborgpristagaren Christina Garbergs Gunn
orderbekräftelse.)
(avliden 2011) i den legendariska Bokstugan.
Huvudmannen för skolan ABF Nordöstra
Stor-Stockholm avvecklade verksamheten i
lokalerna vid sjön Väsman i somras. Det har
framkommit kritik mot hur ABF hanterat ärenunt annonsen)
det samt visat på ekonomiskt slarv. Något
som ABF Nordöstra och dess ordförande, förre
riksbibliotekarien Gunnar Sahlin, bestämt
förnekat.
ÅE

(2)

BiblioteksGUIDE i mobilen

www.wagnerform.se

38 | biblioteksbladet 02:2014

Foto: John Resborn

Brunnsviks
boksamling räddas

Skånes Dansteater ger Peder Nilssons Reshape.

Bidrag till regional kultur
För fjärde gången har nu Kulturrådet fördelat stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen där 20 av 21 län ingår. Totalt handlar det om 1,2 miljarder kronor. Därtill har
Kulturrådet beslutat att avsätta fem miljoner kronor för strategiska satsningar.
Mest bidrag får Västra Götaland med
304 440 000 kronor följt av Skåne med
183 860 000 kronor. Minst, 16, 3 miljoner, får
region Blekinge.
De statliga bidragen räknas sammantaget
upp med två procent för den beräknade prisoch löneuppräkningen. Samtliga län har också
angett att den regionala och kommunala
medfinansieringen räknas upp.
Kulturrådets styrelse har även beslutat att
cirka fem miljoner kronor avsätts för strategiska satsningar. Utgångspunkter kan vara
insatser för yttrandefrihet, barn och ungas
rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt
förbättrade
för nyskapande kultur.
(2 stvillkor
annonser
Med utgångspunkt
från detta har Kultur
(olika) i BBL
rådets styrelse
fattat
alla nr utombeslut om att Halland,
Norrbotten,
6/7. Skåne, Sörmland, Värmland och
Västerbotten beviljas en ökning utöver två
procent.

Det var i december 2009 som riksdagen
beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar
landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga
miljarden fördelas mellan olika konst-och
kulturformer; teater, dans, musik, museer,
bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst-och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.
Enligt Kulturrådet visar kulturplanerna att
vissa konstområden har utvecklats starkare,
exempelvis dans och bild & form. Norrbotten
är t ex en region som gör ett gediget arbete
inom dessa fält. Överhuvudtaget finns det
ett växande intresse för bild- och formfrågor
över hela landet – inte minst för fotografi.
Senare under våren kommer Kulturrådet
att fatta beslut om utvecklingsbidrag.
HZ

NOTISER
USA: e-bokläsningen ökar…

Mer stöd till minoritetskulturen

Andelen amerikaner som läser e-böcker ökar, men få
har helt ersatt tryckta böcker för elektroniska versioner.
Det visar en undersökning gjord av Princeton Survey
Research Associates International på uppdrag av analys
företaget Pew Research Center.
Andelen vuxna amerikaner som läser en e-bok har
under det senaste året ökat från 23 procent till 28 procent. Tre av tio läste alltså en e-bok under 2012. Men den
tryckta boken står fortfarande stark och tycks än så länge
utgöra ett slags fundament i den amerikanska läskul
turen: cirka sju av tio eller 69 procent uppgav att de läst
en tryckt bok det senaste året – en uppgång med fyra
procentenheter efter en liten dipp 2012. De flesta som
läser e-böcker läser också tryckta böcker – andelen som
bara läser e-böcker är 4 procent.
14 procent av de vuxna lyssnade på en ljudbok.
Hälften av alla vuxna i USA har numera en surfplatta
som t ex iPad eller en läsplatta som t ex Kindle eller Nook.
En surf- eller läsplatta är också de mest populära plattformarna för att läsa e-böcker, allt färre läser e-böcker på
sina stationära eller bärbara datorer.
Undersökningen genomfördes under perioden 2–5
januari i år bland ett riksrepresentativt urval av 1 005
vuxna i åldern 18 och äldre som bor i USA. Biblioteks
utlåningen av e-böcker framgår inte av undersökningen.

Finlandsinstitutets sverigefinska
bibliotek, Judiska biblioteket, Romska
kulturcentret, Torenedalsteatern och
Uusi Teatteri får höjt verksamhetsstöd
till sin kulturverksamhet. I år får representanter för de fem nationella minoritetsgrupperna totalt 500 000 kronor
mer i stöd från Kulturrådet.
– Minoritetspolitiken syftar bland
annat till att stärka de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur och sitt språk
i Sverige. De fem organisationer som
nu får extra stöd är centrala aktörer för
att uppnå politikens mål, säger Mårten
Lempert, handläggare på Kulturrådet.
Verksamhetsstödet ges till nationella
minoriteters verksamhet som jobbar
för att stärka, utveckla, synliggöra eller
på annat sätt främja nationella minoriteters kultur. Följande aktörer har fått
mer pengar:
Finlandsinstitutets sverigefinska bibliotek
i Stockholm erbjuder finskspråkig litteratur, tidskrifter, musik och programverksamhet och är viktig för det finska
språkets fortlevnad i Sverige. Biblioteket får 1 050 000 miljon kronor i stöd,
en höjning med 50 000 kronor.
Judiska biblioteket i Stockholm erbjuder litteratur, film, musik och programverksamhet i judisk kultur, ibland även
på minoritetsspråket jiddisch. Verk-

… och biblioteken är
uppskattade
Däremot publicerade Pew Research Center i december förra året en rapport om bibliotek och framför allt hur
amerikanerna värderar folkbibliotekets roll i samhället.
De flesta (över 90 procent) säger att biblioteken är
mycket viktiga i deras lokalsamhällen och att de över
huvudtaget värdesätter den roll som de offentliga biblioteken spelar när det gäller att ge tillgång till material och
resurser samt för att främja läskunnighet och förbättra
den övergripande livskvaliteten. De flesta uppger att de
bara har haft positiva erfarenheter av offentliga bibliotek.
Det man värderar mest i biblioteket är tillgången till
böcker och andra media, att biblioteket är en tyst och
lugn plats och att man kan få hjälp av bibliotekarier.
Biblioteken uppskattas särskilt av de som är arbetslösa,
pensionärer eller arbetssökande liksom de som lever med
ett funktionshinder och de användare som saknar internet.
54 procent uppger att de besökt biblioteket det senaste
året, 72 procent uppger att de bor i ett hushåll som använder sig av biblioteket.
Cirka 90 procent anser att en stängning av det lokala
folkbiblioteket skulle ha en inverkan på lokalsamhället, 63
procent av dessa menar att det skulle ha en ”betydande”
HZ
inverkan.

samheten får 300 000 kronor i stöd, en
förstärkning med 100 000 kronor för
att under året undersöka hur man ska
kunna nå ut till en bredare målgrupp
med den judiska kulturen.
Romska kulturcentret i Malmö rymmer ett bibliotek och en fast utställning. Verksamheten är angelägen för
att öka samhällets kunskaper om romsk
kultur och för att skapa förutsättningar
för utövande av romsk kultur. Centret
beviljas 700 000 kronor för 2014, en ökning med 100 000 kronor.
Tornedalsteatern i Pajala vill öka
intresset för det nationella minoritetsspråket meänkieli och minoritetsidentiteten hos barn och unga genom
teater, dans och musik samt låta torne
dalingar uppleva och också tala sitt
eget språk på scenen. Teatern får 2,2
miljoner kronor, en förstärkning med
150 000 kronor.
Uusi Teatteri spelar barn- och ungdomsteater på finska och svenska i
stora delar av Sverige. Teatern bedöms
som central för att öka kunskapen om
den sverigefinska kulturen och för att
stärka minoritetsspråket finska hos
barn och unga. Uusi Teatteri beviljas därför 2,1 miljoner kronor för 2014,
vilket innebär en förstärkning med
100 000 kronor.
ÅE

Brister i B&I-utbildningar
Biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid Umeå Universitet har allvarliga brister. Omdömet kommer från Universitetskanslersämbetet
som granskat elva utbildningar vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet,
Mittuniversitetet samt universiteten i Lund, Umeå och Uppsala. Kvaliteten
på elva utbildningar inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap har utvärderats av Universitetskanslersämbetet, som har i uppdrag att granska
kvaliteten på högskoleutbildningarna. Tre av utbildningarna bedöms vara
bristande medan resterande får omdömet ”hög kvalitet”. Ingen utbildning får
det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. De tre utbildningarna, kandidatexamen och magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap samt
kandidatexamen i Museologi vid Umeå som fått omdömet ”bristande kvalitet” uppfyller därför inte kvalitetskraven för högre utbildning och får därmed
sina examenstillstånd ifrågasatta. Om bristerna vid utbildningar fortfarande
kvarstår om ett år riskerar lärosätet att förlora sitt examenstillstånd.
ÅE
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NOTISER

I Medborgarhuset vid Medborgarplatsen i Stockholm
ligger stadens största stadsdelsbibliotek och enda renodlade ungdomsbibliotek, Punkt Medis. Medborgarhuset,
som invgdes 1939, är nu i behov av omfattande renoveringar. I samband med dessa kan biblioteket få byta lokaliteter i huset permanent.
Medborgarhuset i Stockholm byggdes för att tillgodose
invånarnas behov av samlings- och möteslokaler, bibliotek
och bad. Byggnaden som består av tre sammankopplade
huskroppar är på totalt 14 000 kvadratmeter. I det västra
huset finns lokalerna som bland annat rymmer biblioteket, ungdomsbiblioteket, studie- och möteslokaler samt
Kulturskolans teaterverksamhet med därtill hörande förråd och verkstäder.
Nu planeras för en omfattande renovering av huset,
bland annat lever inte tillgängligheten och logistik
lösningar upp till dagens krav.
Kulturnämnden i Stockholm har gett klartecken för att
gå vidare med ett förslag – det s k utvecklingsalternativet
– som inte bara innebär en upprustning utan även en utveckling av Medborgarhusets verksamheter.
För bibliotekets del kommer det att innebära ganska
stora förändringar. Kulturförvaltningens avsikt är att förbättra sambandet mellan bibliotek och kulturskola genom
att bland annat skapa möjligheter för gemensamt utnyttjande av administrativa ytor som mötesrum och arbetsplatser. Det stora i förslaget är dock att biblioteket flyttar
från sina nuvarande lokaler i entréplan i västra flygeln till
den östra flygeln mot Götgatan med verksamheten placerad mellan våning -2 och våning 3. Biblioteket ska kunna
nås direkt via en ny entré som byggs i tunnelbaneplanet i
hörnet Götgatan/Folkungagatan samt via en ny entré från
Götgatan. Alla verksamheter i huset – även biblioteket –
ska kunna nås via en ny huvudentré mellan trapporna mot
Medborgarplatsens torg.
Martin Hafström, enhetschef för bl a Medborgarplatsens bibliotek betonar att det här är ett inriktningsbeslut.
– Det som ska utredas är om det finns andra lokallösningar i det här huset och då vill Fastighetskontoret gå
vidare och titta på det som man kallar östra flygeln som
börjar i källaren där Göta källare idag håller till och slutar
högst upp där Kulturskolan har sin verksamhet. Var biblioteket ska vara är inte på något sätt spikat. Nu ska det
utredas och tycker man då att det är lysande då tar man
ett genomförandebeslut.
Martin Hafström säger att biblioteket är trångbott i
dagens lokaler.
– En barnavdelning på 100 kvadrat på dagens Södermalm – det är för lite. Därtill kommer att de nuvarande
lokalerna inte är tillgängliga för funktionshindrade.
En flytt till Medborgarhusets östra flygel skulle för
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Medis – nytt
tunnelbanebibliotek?

Kulturförvaltningens verksamheter totalt innebära 25 procent mer i yta jämfört med idag.
– Det är inte säkert att det här är en lysande idé i
slutändan men det kan vara värt att titta på. Inriktningsbeslutet innebär att vi får mer fakta och sedan måste vi ta
ställning till om vi tycker att det är bra.
I biblioteksdelen genomfördes en ombyggnad 2004–
2005 då ungdomsbiblioteket Punkt Medis och en ny biblioteksentré skapades.
Ett beslut om att genomföra ”utvecklingsalternativet”
kan tas redan i höst.
Ombyggnationen är då planerad att påbörjas under år
2015 och pågå i etapper till år 2017. Investeringsutgifterna
är beräknade till totalt 285 miljoner kronor.
HZ

KB:s nya e-bokskvinna!
Gunnel Stjernvall är KB:s senaste tillskott. 1 mars började hon sitt nya jobb
som samordnare för e-böcker.
– Fokus ligger på att öppna upp för e-böcker i Libris och viss slagsida för folkbibliotek, säger hon.
KB ska inleda en försöksverksamhet med syfte att möjliggöra för externa
distributörer att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.
– KB ska särskilt titta på den upphovsrättsligt fria e-litteraturen. Som en del
av detta planerar vi att bygga en prototyp för förmedling, säger Miriam Säfström, enhetschef KB.
Gunnel Stjernvall kommer närmast från ett jobb som bibliotekschef vid Jönköpings Högskola och dessförinnan har hon bland annat varit t f bibliotekschef
i Solna.
– Jag tycker att det ska bli intressant, roligt och viktigt att arbeta med detta.
ÅE
En utmaning jag känner mig lockad av, konstaterar Gunnel Stjernvall.

NOTISER
Lås upp biblioteket
med mobilen
Karlstads första meröppna bibliotek invigdes i slutet av
januari. Denna gång utan Axiells hjälp. Med hjälp av kommunens
egna låssystem, Phoniro, kan låntagare som bokat det meröppna
biblioteket i förväg själva låsa upp biblioteket med mobiltelefonen.
– Det handlar inte om ”istället för bibliotek” utan om en ser
vicesatsning, konstaterar Anna Wennerlund Cruickshank, bibliotekarie, Skåre bibliotek.
Per-Inge Lidén, ordförande kultur- och fritidsnämnden (MP) och
Åsa Hansen, bibliotekschef Karlstad, invigde det meröppna biblioteket i Skåre i början av året. Skåre ligger 8 kilometer från stadskärnan i Karlstad och består mest av 60-plussare och barnfamiljer
boendes i småhus. Alla över 18 år som har lånekort är välkomna
att registrera sig på plats i biblioteket för att kunna få tillgång till
möjligheten att låsa upp det stängda biblioteket tisdag-torsdag kl
18–22 samt lördag-söndag kl 10–16.
– Vi är ett litet filialbibliotek med cirka 2 000 besökare i
månaden så det passar bra att ge lite mer service här och pröva
oss fram. Politikerna har ju skjutit till extrapengar för att vi ska
hålla öppet mer än 21 timmar i veckan så visst är det en satsning.
– Dessutom känns det inte som om vi avskaffar oss själva
eftersom låntagarna inte kommer att ha möjlighet att låna
datorer, filmer eller få svar på referensfrågor, menar Anna
ÅE
Wennerlund Cruickshank.

Inga namnlistor på biblioteket
I Nynäshamn tillåts inte politiska namninsamlingslistor i biblioteket. Biblioteket ska vara en politiskt oberoende plats och
namnlistor kan tolkas som att biblioteket tar ställning, menar kultur- och fritidschefen Christer Dahl. Upprinnelsen är att Miljöpartiet (MP) kräver en folkomröstning om politikernas beslut att sälja
ut drygt 500 kommunala lägenheter och därför vill MP dra igång
en namninsamling på biblioteket. Men biblioteket säger nej.
– Frågan är så infekterad att det kan det tolkas som att biblioteket tar ställning i frågan om namnlistorna, säger kultur- och
fritidschef, Christer Dahl, som understryker att hans egen partitillhörighet (S) inte spelar någon roll i sammanhanget.
Även Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet deltar i namn
insamlingen. Biblioteket har enbart en muntlig policy mellan kultur- och fritidschefen och bibliotekschef Helen Amborn vad gäller
namninsamlingslistorna. Biblioteket är politiskt neutral mark och
ska därför inte ha politiskt färgade namnlistor.
– Personligen har jag ingenting emot listor på biblioteket. Vi är
till för alla i kommunen. Men det vore bra om politikerna beslutar
om en skriftlig policy så vi tjänstemän vet vad som gäller, säger
Helen Amborn till BBL.
ÅE

MÅNADENS ELIN
© elin lucassi
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AKTUELLT FRÅN
material mailas till se@biblioteksforeningen.org
FOTO: Svensk biblioteksförening

Telegram med
lyckönskningar
från HMK Gustaf V
inför bildandet av
föreningen 1915.

FOTO: Svensk biblioteksförening

Vi efterlyser biblioteksminnen

SE
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Svensk biblioteksförening
fyller 100 år 2015. Förberedelserna har redan startat och
Margareta Lundberg Rodin är
utsedd att vara redaktör för
jubileumsskriften. Margareta
och medarbetare från kansliet
har djupdykt i föreningens
material som är deponerat
i Riksarkivet i Arninge. Vi
efterlyser också bilder eller
annat material som kan finnas
hos medlemmar. Har du något
som kan vara intressant inför
100-års jubileet eller som du vill
att föreningen ska ta hand om?
Hör av dig till Stefan Engström,
kommunikationschef,
se@biblioteksforeningen.org.

Margareta Lundberg Rodin, Barbro Thomas och Wiviann Wilhelmsson söker i
föreningens material i Riksarkivet.

Dala-tidningen 18 augusti
1945 rapporterade om
biblioteksföreningens årsmöte
i Falun efter andra världskriget.
I fokus stod bristen på böcker
som en konsekvens av kriget
och den saknade nordiska
biblioteksgemenskapen, ”De
nordiska biblioteksmötena var
inte kongresser, de var något av
familjefester.” och ”Bokhungern
har redan gjort sin röst hörd och
blandats med ropen på bröd”.

I

samband med att Statens medieråd
arrangerade MIK-veckan, 10–14 februari, presenterade föreningen ett nytt
faktablad om biblioteken och medieoch informationskunnighet (MIK). Statens
medieråd har också lanserat MIK-rummet –
en ny sajt om medveten medieanvändning
som tagits fram i samarbete med Svensk
biblioteksförening. MIK-rummet öppnade
på ”Safer Internet Day” 11 februari och är
en resurs för lärare, bibliotekarier och
föräldrar för att stärka barn och ungdomar
att bli medvetna medieanvändare.
– Vi ser hur läsförståelsen dramatiskt
minskar bland unga, kunskapsklyftorna i
samhället växer och det livslånga lärandet
är långt ifrån verklighet. Samtidigt stiger
kraven på att analysera och kritiskt värdera
medieinnehåll, att hantera identitet och
integritet på nätet, och att söka, välja och
förmedla information. Biblioteken och
särskilt bemannade skolbibliotek är en
viktig resurs för att vända utvecklingen
och kunna möta behovet av medie- och
informationskunnighet, kommenterade
Niclas Lindberg, generalsekreterare.
Under våren kommer föreningen att
publicera en antologi om forskning i
relation till MIK kopplat till biblioteksväsendet. I antologin diskuteras hur informationskompetens kan förstås utifrån MIK.
Antologin visar bredden på den forskning
som biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I) bedriver i relation till MIK.
Olof Sundin, professor vid institutionen
för kulturvetenskaper vid Lunds universi-
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Nytt faktablad och kommande antologi om MIK
Biblioteken och
medie- &
informationskunnighet
Nätverkssamhället och en ny mediekultur

Mediekulturen har förändrats i grunden på senare tid. Globala
informationsresurser är tillgängliga för alla som har tillgång till
internet. Sociala media flyttar gränsen mellan offentligt och privat.
Det har aldrig varit så lätt att själv skapa och sprida budskap.
Sverige är ett av världens mest teknikintensiva länder och internetanvändningen har krupit mycket långt ner i åldrarna. Inte sällan
är det barn som lär vuxna att använda de senaste verktygen eller
hitta vägarna att göra det man vill på nätet.

Demokratiska möjligheter och utmaningar

Medieutvecklingen har potential att vidga möjligheterna för var
och en att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter.
Inte minst friheten ”att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta
emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser” (FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna).
Över en miljon människor i Sverige använder inte internet eller
digitala tjänster. Läsförståelsen minskar bland unga, kunskapsklyftorna i samhället växer och det livslånga lärandet är långt ifrån
verklighet. Samtidigt stiger kraven på att analysera och kritiskt
värdera medieinnehåll, att hantera identitet och integritet på
nätet, och att söka, välja och förmedla information.
Det är färdigheter alla behöver för att aktivt kunna delta i dagens
demokratiska digitala samhälle. Så hur, och med vad, kan människor rustas för detta?

Svensk biblioteksförening är en ideell,
partipolitiskt obunden och fri aktör.
Föreningen samlar och verkar för alla typer av
bibliotek genom att informera om bibliotek
och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

MIK – Unesco definierar förändrade kunskapsbehov

För att beskriva och ringa in de kunskaper och färdigheter som
dagens mediemiljö allt tydligare kräver har Unesco definierat ett
nytt samlingsbegrepp, medie- och informationskunnighet.
Definitionen inkluderar tidigare begrepp som digital kompetens
eller informationskompetens.

www.biblioteksforeningen.org

tet, är en av skribenterna och redaktör för
antologin:
– Under senare tid har begreppet medieoch informationskunnighet växt fram
som ett samlingsbegrepp skapat för att
försöka fånga de kunskaper, kompetenser
och förhållningssätt som genomgripande
påverkas av digitala medier och nätverkssamhället. MIK utgör en demokratisk
förutsättning för att kunna delta i samhället. Biblioteks- och informationsvetenskap
har sedan länge utforskat detta fält, liksom
bibliotekarier länge har arbetat med dess
praktiska tillämpning.
SE

Dags att söka resestipendier!
31 mars är sista ansökningsdatum för Svensk biblioteks
förenings resestipendier. Ansökan kan göras av såväl
enskilda som institutionella medlemmar. Avsikten
med resestipendierna är att fördjupa den enskildes
bibliotekskunskaper.
Läs mer på föreningens webbplats. Du kan också kontakta
Wiviann Wilhelmson, ww@biblioteksforeningen.org.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Kriminalvårdens
generaldirektör talar på
nätverksträff
Svensk biblioteksförenings nätverk för alla
som arbetar på häktes- och anstaltsbibliotek ordnar två dagar för diskussion och
erfarenhetsutbyte 3–4 april i Stockholm.
Kriminalvårdens generaldirektör Nils
Öberg föreläser, Malin Elgborn berättar
om projektet Krimläst och Lennart Roos
redovisar hur kulturarbetet på anstalten
Mariefred kan påverka till en bättre framtid för klienterna. Under studiebesöket på
anstalten Hall ges en föreläsning av Lena
Axelsson, klientutbildningsansvarig inom
Kriminalvården.
Nätverksträffen är kostnadsfri för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening, övriga betalar 350 kronor.
Svensk biblioteksförenings nätverk
samlar Sveriges experter inom biblioteksväsendet. Nätverket för fängelsebibliotek
syftar till att öppna dialog kring frågor om
biblioteksverksamhet riktad mot häkten,
anstalter eller liknande, exempelvis frågor
kring media, samverkan och erfarenhets
utbyten, men även annat av intresse.
Biblioteksarbetet inom kriminalvården har
sina givna begränsningar, förhoppningen
är att med hjälp av nätverket tillsammans
kunna se möjligheterna.
Anmälan på föreningens webbplats.
SE
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Konferens om fri åsiktsbildning och biblioteksmanifest
för konferensen och berättar även
om Unescos arbete för pressfrihet,
yttrandefrihet, informationsfrihet
och bibliotek. Barbro Bolonassos,
bibliotekschef Fisksätra bibliotek
och styrelseledamot i föreningen,
talar om att leva och andas IFLA:s
etiska regler för bibliotekarier och
informationsspecialister. Martin
Schibbye, journalist och författare
berättar om sitt och Johan Perssons
biblioteksprojekt och vad litteraturen betydde för dem i fångenskap.
På eftermiddagen erbjuds fördjupning i enskilda manifest under
ledning av Alireza Afshari, enhetschef
Stockholms stadsbibliotek, Barbro
Thomas, forsknings- och utvecklingssekreterare Svensk biblioteksförening, Bitte Kronkvist, marknadschef
Myndigheten för tillgängliga medier,
Catharina Isberg, bibliotekschef
Helsingborgs stadsbibliotek och
Caroline Fellbom Franke, jurist
Svensk biblioteksförening.
CFF

Datum: 19 mars 2014
Tid: 10.00–15.00
Plats: Centralposthuset, ingång Mäster
Samuelsgatan 70, Stockholm
Pris: 250 kr
Anmälan senast den 10 mars på
föreningens webbplats.

Svensk biblioteksförening anordnade den 6 februari
tillsammans med Kungliga biblioteket, Stockholms
universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek en nationell konferens om forskningsbibliotekens
nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen. Se och lyssna på statssekreterare Peter
Honeth, riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg och
många andra från forskningsbiblioteken.
Föreläsningarna finns på vimeo.com/biblioteks
foreningen.
SE
Statssekreterare Peter Honeth (FP), Utbildningsdepartementet.
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Martin Schibbye.

FOTO: stefan engström

Forskningsbiblioteks
konferensen på Vimeo

FOTO: Magnus Bergström

S

vensk biblioteksförening
och Svenska Unescorådet
bjuder in till konferensen Att
leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest. Alla som är intresserade av bibliotekens arbete och
betydelse för demokrati, åsiktsfrihet
och informationsfrihet är välkomna.
Tillsammans med den nya bibliotekslagen som betonar bibliotekens roll i
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utgör
manifesten en klangbotten för alla
bibliotek att ta avstamp i i det dagliga
arbetet. Värden som lyfts fram i manifesten är universella och gäller alla
bibliotekstyper. Bland annat betonas
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna. Såväl
forsknings- och specialbibliotek, regionala bibliotek samt folk-, skol- och
fängelsebibliotek berörs. Föreningen
har översatt samtliga manifest till
svenska. Publikationen presenteras
och delas ut på konferensen.
På förmiddagen blir det storföreläsningar som på olika sätt tar upp
viktiga principer i manifesten samt
IFLA:s etiska regler för bibliotekarier
och informationsspecialister.
Inger Davidson, ordförande i
Svenska Unescorådet, är moderator

Välkommen
till bibliotekens
ledande branschdagar i Europas
kulturhuvudstad!

BIBLIOTEKSDAGARNA

Umeå • 7-8 maj 2014
#bibldag14
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E-bokens framtid handlar om
att fler får lust att läsa

Svenska Förläggareföreningen arrangerade en hearing
om e-bokens framtid 29 januari i Stockholm. Svensk
biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg var en av de inbjudna talarna och menade att
den nya bibliotekslagen förpliktigar och att e-bokens
framtid handlar om att fler får lust att läsa:

läsarna blir fler kommer också fler att, och nu ska jag
göra ett avslöjande – i likhet med mig – vilja köpa sina
egna e-böcker. Och det är, även för en biblioteksälskare
som mig, helt ok. För mig är det viktigaste att folk läser
– inte hur de fått tag i boken. Huvudsaken är att man
kunnat välja själv om man vill låna eller köpa.
SE

Vad är det viktigaste för e-bokens framtid? Innan jul
fick vi lära oss ett nytt ord – PISA-chock. Sedan 2001
går trenden spikrakt åt fel håll. Svenska barn läser allt
mindre, läser allt sämre och förstår allt mindre av vad
de läser. Så kan det inte fortsätta.
E-bokens framtid hänger ytterst på att det finns
läsare som vill och kan läsa den. Utan läsare kommer både bokköpare och boklånare att bli färre. Det
viktigaste för e-bokens framtid är att se till att fler får
lust att läsa, att fler läser mer och att fler förstår vad de
läser. Jag vet att det inte är lätt. Mycket konkurrerar om
människors uppmärksamhet i mediabruset och läslust
kan inte bara beordras fram i klassrummen. Den ökande
läsningen kommer inte att komma av sig själv. Utöver
att någon måste skriva en bok och att någon måste se
till att den kommer ut måste någon stimulera, guida
och introducera så att de böcker som skrivs och ges ut
i allt högre grad når de som inte själva väljer bokköp,
boklån och bokläsning.
Sverige har precis fått en ny bibliotekslag. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till
litteratur, och särskilt för barn och ungdomar. Den nya
bibliotekslagen är tydlig med att allmänheten ska få
låna litteratur avgiftsfritt på biblioteken oavsett publiceringsform – alltså även e-böcker.
Uppdraget att främja läsning och tillhandahålla
litteratur i alla format har inte givits för att biblioteken genom sin utlåning ska kväva bokmarknaden.
Uppdraget har givits för att biblioteken ska bidra till att
läsarna blir fler. Ytterst handlar det om demokrati och
informationsfrihet. Att kunna läsa, att ha obehindrad
tillgång till kunskap, litteratur och information gör att
vi människor kan använda oss av våra demokratiska
och mänskliga rättigheter. Sveriges Kommuner och
Landsting är nu dom som med den nya bibliotekslagen
som utgångspunkt företräder de kommunala folkbiblioteken i diskussionen om e-bokens framtid på biblioteken
och i det läsfrämjande arbetet.
Som avslutning ska jag tillåta mig själv att se ljust
på vad som kan hända om antalet läsare och läsningen
ökar. Jag vill tro att fler läsare och ökad läsning leder till
ökad försäljning, dels för att biblioteksbudgeterna vare
sig ska eller kan räcka till för att stilla en ökad efterfrågan, dels för att jag också är övertygad om att när
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Nominera Sveriges bästa
barn- och ungdomsböcker
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks
utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete
och synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet. De tre
barnbokspriserna är: Nils Holgersson-plaketten som delas ut till
bästa barn/ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till
bästa illustratör och Carl von Linné-plaketten som delas ut till
bästa faktabok. Juryn för barnboksplaketterna består av experter
på barns läsning och verksamma inom biblioteksverksamhet för
barn och ungdom. Juryns ordförande är Dag Hedberg, Västerås
stadsbibliotek.
Vi välkomnar nu nomineringar från dig som medlem och
verksam inom barn- eller skolbibliotek. Du kan föreslå en eller
flera böcker i de tre olika kategorierna. Böckerna ska vara svenska
originalutgåvor. Nils Holgersson-plaketten och Elsa Beskowplaketten delas endast ut till författare och illustratörer som inte
har fått priset tidigare.
Skicka dina nomineringar senast den 11 april till se@biblioteksforeningen.org eller per brev till Svensk biblioteksförening, Att:
Stefan Engström, Box 70380, 107 24 Stockholm.

Nominera till Bengt Hjelmqvists pris
Föreningen har sedan 1964 delat ut Bengt Hjelmqvists pris för att
belöna ”framstående insatser på folkbiblioteksområdet”. Juryn är
intresserad av att få in tips och förslag på lämpliga kandidater som
på olika sätt gjort som stadgarna föreskriver.
”Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller
en enstaka prestation kan belönas. Om särskilda skäl föreligger,
kan priset tilldelas flera personer gemensamt eller bibliotek, som
i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver
det vanliga.”
Juryns ordförande är Torbjörn Nilsson, styrelseledamot Svensk
biblioteksförening och stadsbibliotekarie i Malmö.
Förslagen skickas senast 28 mars till se@biblioteksforeningen.
org eller per brev till Svensk biblioteksförening, Att: Stefan Engström, Box 70380, 107 24 Stockholm.

KALENDARIUM
Maila info till kalendariet: se@biblioteksforeningen.org
för vidare info se: www.biblioteksforeningen.org
3–4 april, 2014 World Trade Center, Stockholm
Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek inom
kriminalvården
Nätverksträff för häktes- och fängelsebibliotek. Den 3 april blir det
föreläsningar och gott om tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Dagen därpå är det studiebesök på kriminalvårdsanstalten Hall.
Detaljerat program och adress för anmälan finns på föreningens webbplats.
8 april, 2014, Helsingfors
Nordic Africa Day for Librarians
Välkomna på en Afrikadag för bibliotekarier i Helsingfors. Det är fjärde
gången som Nordiska Afrikainstitutet anordnar fortbildning för bibliotekarier och andra intresserade.
Mer information: www.nai.uu.se
7–8 maj, 2014, Umeå
Biblioteksdagarna 2014
Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Europas kultur
huvudstad 2014. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.
Mer information: www.biblioteksforeningen.org
26–27 maj, 2014, Vimmerby
Klassiker – gamla böcker för unga läsare?! Astrid Lindgrenkonferensen
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,
bokförläggarna Eva Bonnier och Mona Henning, litteraturpedagogerna
Lena Kjersén-Edman och Karna Nyström m fl. Välkomna!
Läs mer: www.vimmerby.se/alkonferensen

SMS:a LÄKARE till

71501
så skickar vi hem en
anmälan för att
bli månadsgivare.
Kostar som ett
vanligt SMS.

15–16 augusti, 2014, Falkenberg
Mobila möten – konferens för mobil biblioteksverksamhet
Ian Stringer från Storbritannien delar med sig av de idéer och erfarenheter han samlat under många år inom mobil biblioteksverksamhet.
Representant för Norsk biblioteksförenings specialgrupp Mobilis
berättar om olika mobila bibliotek i vårt grannland. Maria Ehrenberg,
regionbibliotekarie i Halland talar om ”Bibliotekslag för mobilitet”.
Under andra konferensdagen finns tre olika spår: Förskolor, Skolor och
Äldre, där olika projekt och bra praktik redovisas. Redan torsdagen den
14 augusti tjuvstartar konferensen med stadsvandring och mingel på
Falkenbergs bibliotek. Detaljerat program och formulär för anmälan
kommer inom kort.
13 november, 2014, Finlandshuset, Stockholm
Svenska Daisykonsortiets konferens
2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgänglighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen
avslutas med konsortiets årsmöte.
Mer information: www.daisy.mtm.se
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Box 70380, 107 24 Stockholm

BOKA FREDAGSFILMEN OCH
LÅNA E-DECKAREN PÅ SAMMA STÄLLE

eHUB?

EHUB HÄR
RÄTT VÄG TILL E-MEDIA
HÄR

HÄR

Vi lanserar nu eHUB, en lösning som blir navet mellan er och e-medialeverantörerna. Det finns många fördelar med eHUB:en. Det vi tycker
är mest intressant är att ni nu kan behålla besökarna på bibliotekets
webbplats oavsett vad de gör där; lånar e-media, reserverar fysiska
böcker eller strosar runt och söker inspiration.
Glöm inte att er webbplats också är ert bibliotek – fast på nätet.
Webbplatsen är ert skyltfönster där ni har möjlighet att marknadsföra
det som händer hos er och där ni kan ge tips och råd om allt möjligt.
Skicka inte bort besökarna för att göra vissa lån någon annanstans
- behåll kontrollen och besökaren hos er med hjälp av Axiells eHUB.
Tveka inte att kontakta oss för mer information kring eHUB eller några av
våra andra lösningar.

Axiell Sverige, www.axiell.se

