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UR INNEHÅLLET:

Vi lever i tider av post PISA-chock – det 
blev tydligt på en idékonferens om 
barns och ungas språk och läsning 
som Läsrörelsen med samarbetspart-
ners arrangerade i mars. Alla är ganska 
rörande överens om tyngden i dessa 
frågor – ”ett liv utan läsning är ett liv 
i utanförskap” – men vägen framåt är 
kanske mer trevande. Politikerna på 
plats (S) och (FP) överträffade varandra 
i riktade satsningar till för- och grundskola samt ut-
byggd lärarutbildning. Lärarnas Riksförbund pekade 
på behovet av en blocköverskridande politik som bi-
drar till att höja lärarnas löner och kompetens som 
därmed gör yrket attraktivt igen: ”Fixar ni det kan vi 
nog sköta resten...”. Och sakkunskapen i form av bl a 
professorer i didaktik och (special-) pedagogik nyan-
serade och komplicerade inte bara Pisa-resultaten 
utan även lärandet och läsandet och inte minst den 
tid och uthållighet som krävs för att vända trenden.

Åhörarna bestod till en bedövande del av kvinnor, 
mestadels förskole- och grundskolepedagoger, även 
om några bibliotekarier också fanns på plats. Post 
Pisa-chocken handlar till stor del om att smälta siff-
rorna och det talas mycket om mål och resultat. För 
mycket, enligt Gunilla Dahlberg, professor em i för-
skoledidaktik. Hon är rädd att vi backar bakåt i tiden 
till en ensidig ABC-pedagogik på bekostnad av det 
lekfulla lärandet i inspirerande miljöer som fångar 
barnens kreativitet. Litteraturpedagogen Susanna 
Ekström (en favorit i repris i dessa sammanhang) 
var lite inne på samma sak när hon pekade på den 
speciella kompetens som faktiskt krävs för att möta 
och tolka varje litet barns individuella icke-verbala 
språk. Pedagogutbildningens estetiska inslag måste 
värnas eftersom bland annat leka, sjunga och måla 
är de verktyg som krävs om man vill lyssna och tala 
med de minsta.

När de små barnen blir lite äldre 
handlar läsning mycket om motivation. 
Maria Gonzales, mellanstadielärare på 
en skola i ett socioekonomiskt utsatt 
område i Stockholm berättade hur pro-
jektet En läsande klass (som startats 
på initiativ av författaren och mellan-
stadieläraren Martin Widmark) har bi-
dragit till att öka läsförståelsen och som 
en effekt även gett bättre resultat i de 

nationella proven. I En läsande klass arbetar läraren 
aktivt med läsförståelse i dialog med barnen som trä-
nas i att ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, 
och komma med följdfrågor kring det lästa. 

Men det är ingen quick fix. Tre års hårt och syste-
matiskt arbete ligger, enligt Maria Gonzales, bakom 
förra årets goda resultat i provet.

Det som gör PISA-raset dramatiskt för svenskt 
vidkommande är att de svagaste bland de svaga är 
svagare än de svagaste i andra länder, menar Mats 
Myrberg, professor i pedagogik och ledamot i den 
svenska expertgruppen för PIAAC – en internatio-
nell kunskapsundersökning hos den vuxna befolk-
ningen i åldrarna 16–65 år (jmf med Pisa som mäter 
15-åringarna). Den senaste PIAAC-undersökningen är 
från 2012 och nyanserar i viss mån resultatet av PISA. 
Den visar till exempel att svenska ungdomar (från 16 
år) hamnar på sjätte plats i läsförmåga bland 24 län-
der och på andra plats ifråga om IT-kompetens. Ock-
så när det gäller jämlikhet eller jämförbarhet – dvs 
hur barn till lågutbildade klarar sig jämfört med barn 
till högutbildade, ligger Sverige hyfsat väl bland 24 
länder. Än så länge.

Kanske är den viktigaste frågan inte vad de dåliga 
PISA-resultaten beror på utan vad de leder till. I kom-
mande PIAAC-undersökningar när dagens 15-åringar 
är vuxna.
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 Vi träffas på Hageby bibliotek som för knappt 
ett år sedan flyttade in i Mirum köpgalleria, 
mitt i den mångkulturella stadsdelen Hageby 
i Norrköping. Vid ett bord sitter några soma-

liska kvinnor, vid ett annat en iransk man. Det lilla 
biblioteket, med sina fem anställda, är flitigt besökt av 
människor med olika bakgrund, berättar Lena Grön-
lund som jobbar här som programansvarig. 

– Biblioteket är en perfekt arena för att nå ut till alla 
människor. Jag försöker få in ett annat perspektiv, både 
genom att köpa in litteratur som visar på mångfald och 
få programverksamheten att spegla allas historia. 

Maija Löfgren jobbar som vuxenbibliotekarie på 
Norrköpings stadsbibliotek. Hon har märkt att många 
människor med en mångkulturell bakgrund även söker 
sig till huvudbiblioteket.

Här kan man läsa sitt lands tidning, få läxhjälp och 
gratis trådlös uppkoppling. Likaså erbjuds visning-
ar och individuella handledningar på flera språk än 
svenska.  

– Biblioteket är gratis och välkomnande. Det är en av 
orsakerna till att så många söker sig hit. Men vi skul-
le kunna bli ännu bättre. Vi skulle exempelvis kunna 
fråga oss vad de här människorna kan bidra med? Nu 
känns det som om alla är välkomna, men att det är på 
våra givna villkor. Medelklassens villkor. Programverk-
samheten exempelvis, skulle bättre kunna spegla sam-
hället och våra besökare.  

Mångkulturell bakgrund. Lena Grönlund och Maija 
Löfgren, har båda personliga erfarenheter av hur det 
är att leva i Sverige med en annan kulturell bakgrund. 
Lena berättar att en stor del av hennes släkt kommer 
från Etiopien. Som liten adopterades hon från Etiopien 
men hon har alltid haft kontakt med sin ursprungs-
familj.

– Det mångkulturella perspektivet speglar mina 
egna livserfarenheter och mina släktingars livshisto-
ria. 

Maija växte upp med en finsk pappa och en svensk 
mamma.

– Jag har alltid känt mig multikulturell och sett mig 
som svensk-finsk. Finland är en stor del av mig och har 
alltid funnits där. Jag har också sökt mig till Finland, 
bland annat för att studera där. Men tyvärr har jag inte 
haft full tillgång till landet eftersom jag inte behärskar 
språket. 

Både Lena och Maija vill jobba mer med mångfalds-
frågor. De välkomnar den nya bibliotekslagen där an-
svaret för vissa prioriterade grupper, som personer 
med funktionsnedsättningar och nationella minorite-
ter utökas och förtydligas.

– Det är viktigt att det kommer riktlinjer uppifrån för 
hur vi ska arbeta, menar Lena. Det ger en större tyngd 
åt de här frågorna. Jag tror att många går i samma fot-
spår och kanske inte inser att man inte inkluderar alla, 
till exempel i programutbudet. Jag tycker det är viktigt 
att man frågar sig hur mycket av programverksam-
heten som finns på olika språk och till vilka grupper 
man riktar sig. Det handlar även om att lyfta fram 
människor med olika funktionshinder och hbtq-frågor.  

EU-projekt. Lena Grönlunds engagemang i de här 
frågorna, har också lett till att hon kommit med i 
det europeiska projektet ”Brokering Cultural Participa-
tion”. Där ska hon vara med och utarbeta riktlinjer för 
hur europeiska bibliotek, teatrar och museer ska arbeta 
med mångfaldsfrågor i sin verksamhet och i sina pro-
gram. Ännu har gruppen inte kommit så långt i sitt ar-
bete. Men man ska börja inventera olika kulturinstitu-
tioner för att se var de befinner sig, vilka behov man har 
och vad man behöver jobba mer med. 

BIBLIOTEKSLAGEN
PRIORITERADE GRUPPER

Biblioteken kan bli bättre        på mångfald

Bibliotekarierna Lena Grönlund och Maija Löfgren brinner 
båda för mångfaldsfrågorna. De vill att biblioteken blir 
bättre på att öppna upp för människor med en annan 
kulturell och etnisk bakgrund.

Text: Marita Andersson

Lena Grönlund och 
Maija Löfgren brinner 
för mångfaldhetsfrå
gorna. De välkomnar 
den nya biblioteks
lagen. Bibliotekens 
ansvar blir tydligare, 
menar de.
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– Det handlar inte bara om att hjälpa till att etablera, 
utan också att släppa in fler människor och låta dessa 
berätta sin historia, menar Lena Grönlund. 

På Hageby bibliotek har hon tillsammans med kol-
legan Jonas Andersson skapat författarprogram med 
somaliska författare och haft föreläsningar på spanska 
med en forskare som berättat om Chiles historia.

Lena berättar att biblioteket också jobbar mycket 
med uppsökande bokprat mot de föreningar, barna-
vårdscentralen och de förskolor som finns i stadsdelen. 
Man erbjuder också datakunskap på somaliska.

– Jag skulle även vilja jobba med att utöka öka ut-
låningen av arabisk och somalisk litteratur. Men det 
har jag inte hunnit göra ännu.

Föreläsningsserie. Tillsammans har Lena Grönlund 
och Maija Löfgren dragit igång en föreläsningsserie 
på temat ”Censur och yttrandefrihet” i samarbete med 
Norrköpings kreatörskvarter Hallarna. Bland annat 
kommer Vanessa Berhe som tilldelades Publicistklub-
bens Dawit Isaak-pris 2013, att berätta om sitt projekt 
”One Day Seyoum”. Likaså kommer kulturarbetarna 
Behrang Miri och Francisca Beckert att berätta om sin 
syn på stereotyper i barn- och ungdomslitteraturen.  

– Det är ett sätt att öppna upp biblioteket och släppa 
in andra åsikter och perspektiv, säger Maija Löfgren. 

 Ett problem i dag menar de, är att det fortfarande är 
väldigt få personer från andra språkområden än svens-
ka som utbildar sig till bibliotekarier. 

– Vi skulle kunna jobba mer aktivt med att få en mer 
mångkulturell personal, säger Lena Grönlund. Biblio-
tekarierna skulle också behöva mer utbildning i de här 
frågorna.

För Lena och Maija handlar det inte om att skapa ett 
samhälle där människor integreras i en redan färdig 
form. Utan att i stället skapa ett multikulturellt sam-
hälle, där alla ges plats och möjlighet att använda sig av 
det fria ordet.  ■

Lena Grönlund

Jobbar som: Bibliotekarie på Hageby bib-
liotek i Norrköping.
Ålder: 38 år.
Familj: Pojkvän.
Utbildning: Biblioteks- och informations-
vetenskap i Uppsala.
Bor: Lägenhet i Norrköping.
Intressen: Natur och litteratur.
Boktips: Allt av Jamaica Kincaid och Jean 
Ryhs, hennes bok Sargassohavet finns 
översatt till svenska. 

Maija Löfgren

Jobbar som: Bibliotekarie på Norrköpings 
stadsbibliotek.
Ålder: 37 år.
Familj: Man och tre barn på fem, fyra 
och ett år.
Bor: Villa i Norrköping
Utbildning: Biblioteks- och informations-
vetenskap i Borås och i Åbo Finland. 
Intressen: För många, kultur, natur, 
politik, familj.
Boktips: Brick Lane av Monica Ali, 
Svinalängorna av Susanna Alakoski. 

Biblioteken kan bli bättre        på mångfald
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Lena och Maijas tipsruta 

Se till att mångfaldsfrågorna representeras inom bib-
liotekets alla områden och skapa riktlinjer för hur ni 
ska jobba med de här frågorna inom:
• Programverksamheten
• Personalen
• Bokbeståndet

Hageby bibliotek är flitigt besökt av människor med olika bakgrund.

 I det europeiska projektet "Brokering Cultural Participation” är Lena Grönlund med 
och utarbetar riktlinjer för hur europeiska bibliotek, teatrar och museer ska arbeta 
med mångfaldsfrågor.
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 Den 1 januari trädde den nya bibliotekslagen 
i kraft. I den betonas bl a folkbibliotekens 
betydelse och ansvar för att främja läsning 
och tillgång till litteratur och då särskilt för 

barn och ungdomar. BBL har i en minienkät frågat åtta 
folkbibliotek hur man tänker förhålla sig till det stärkta 
uppdraget som lagen ger.

Klart framgår av enkätsvaren att mycket redan görs 
men att man också avser att försöka göra ännu mera, 
inte minst i verksamheten riktad mot barn och unga. 
Några av enkätsvaren ger också vid handen att den eko-
nomiska verkligheten kan hämma de ambitioner som 
finns.

De fyra frågor vi ställde var:
1. Hur ser verksamheten ut idag?
2. Kommer ni med anledning av det stärkta uppdraget 
i lagen att förändra något, i så fall vad? Uppdatering av 
biblioteksplaner?
3. Barn och unga ska prioriteras men vad händer med 
verksamheten för vuxna?
4. Hur kan folkbiblioteken bäst främja läsning?

Enkät: Henriette Zorn

Ny lag – men vad gör man       nu och framöver?

Ida, deltagare i en 
av Arvika biblioteks 
läseklubbar för barn 
och unga.

Anna-Lena Rönnholm, 
barn- och ungdomsbibliotekarie, 
Lycksele bibliotek: 

Heltidstjänst och  
uppdatering av planen

1. I samband med att den nya lagen kom har vår barn-
bibliotekarie fått heltidstjänst. På vårt bibliotek jobbar 
vi med läsprojekt mot förskolan, vi tar emot BVC-grup-

per och informerar föräldrarna om högläsningens 
betydelse, om böcker och bibliotek, vi har bok-

prat för särskilda årskurser i grundskolan. 
Om man från skolans håll önskar bokprat 

för andra årskurser tar vi emot dem efter 
att ha kommit överens om passande dag 
och tid.

 Vi har Unga bokcirkeln – en bokcirkel 
för mellanstadieåldern där vi bjuder in all-

mänhet och förskola till olika former av sa-
gostunder. Vi har ambitionen att kunna bjuda 

in även till sångstunder, till att få höra muntligt 
berättande och till att få ta del av sagor och berättande 

på andra språk än svenska. Vi arbetar med ett bokpåse-
projekt mot kommunens förskolor där vi gör bokpåsar 
på svenska, men även på andra språk. Vid olika tillfäl-
len bjuds författare in som besöker skolorna. Vi arbetar 
också för att genom tekniken nå svaga läsare och läsare 
med läsproblematik.

2. Vi kommer att föra in sådant som vi vill ska vara en 
återkommande och bestående del av vår flytande verk-
samhet, till exempel projektet Give me five och arbe-
tet med bilderböcker för barn i förskolan, bokpåsar på 
svenska och andra språk. Ja, biblioteksplanen kommer 
att uppdateras nu när uppdraget förstärkts.
 
3. På vuxensidan försöker vi fortsätta att arbeta som 
förut. Vårt läsfrämjandearbete för barnen och arbetet 
för de vuxna kommer att fortsätta som det gjort tidi-
gare.
 
4. Genom att erbjuda läsfrämjande verksamhet som 
den jag beskrivit ovan, att vara tydlig med och visa på 
vilka resurser som finns i biblioteket och den resurs 
biblioteket kan vara och göra böcker och andra medier 
samt teknik tillgänglig.

BIBLIOTEKSLAGEN
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Ny lag – men vad gör man       nu och framöver?

Anette Eliasson, 
bibliotekschef Biblioteken i Mölndal:

Vi kan inte nå alla – men fler!

1. Förutom att alla bibliotek och bokbussen ger tillgång 
till litteratur i våra lokaler samt genom vårt digitala 
bibliotek, arbetar vi läsfrämjande genom olika aktivi-
teter:

a) För barn, t ex särskilt samarbete med några för-
skolor kallat Litteraturprofilförskolor där vi förser alla 
förskolor med litteratur; olika samarbeten med skol-
orna (utifrån en gemensam läsfrämjandeplan); sam-
arbete med BVC där alla nya barn får en första bok; alla 
sex åringar kommer på visning av biblioteket och får 
en bok och vi bjuder in till 4-årskalas; Sommarboken, 
Värsta boken, Modersmålsbiblioteket, samarbeten 
med fritidshem osv. 

b) För vuxna: inspirerande föreläsningar och expo-
nering i lokalerna, bokcirklar, visningar av hur man 

laddar ner e-böcker etc. 

2. Vi kommer sannolikt att ytterligare priori-
tera läsfrämjande aktiviteter från 2015.

3. För att verka läsfrämjande för barn be-
höver vi också nå vuxna. Föräldrarna är 
absolut viktigast för barnens läsutveckling. 

Pedagoger, fritidsledare, idrottsföreningar, 
mor- och farföräldrar etc är också viktiga och 

jag kan tänka mig att vi kommer att satsa mer 
på att inspirera vuxna till att inspirera barn till läs-

ning. Vi tror att detta hör ihop. Med de resurser vi har 
idag kan folkbiblioteket inte nå alla, men genom att 
satsa på läsfrämjande verksamhet i vid mening hoppas 
vi att nå fler. På så sätt inspirerar vi samtidigt vuxna att 
läsa för egen del eftersom de är förebilder. 

4. Genom att känna till lokalsamhället, hur människors 
läs- och medievanor ser ut och förändras, känna våra 
medborgare och använda våra resurser smart genom 
samarbeten och partnerskap.

Nick Jones, 
bibliotekschef Bibliotek Huddinge:

Prova nya metoder  
och förändra

1. Vi är medvetna om att det är många vi inte når idag, 
som inte upplever att biblioteket är för dem. Med 
hjälp av statistik och uppsökande arbeten har 
vi de senaste åren tydligare kartlagt och 
ökat förståelsen för våra icke-användare, 
och provat nya metoder för att nå fler och 
säkerställa goda verksamhetsnivåer i alla 
våra kommundelar. Men det finns mycket 
kvar att göra.

2. En ny biblioteksplan kommer att arbetas 
fram till 2015. Bibliotekslagen stärker oss i det 
redan påbörjade arbetet med att folkbiblioteken är 
till för alla, även de som idag inte använder bibliotek. 
Och i arbetet med att se över våra prioriteringar med 
tydligare koppling till uppdrag. En halvtidstjänst un-
der 2013 har exempelvis ägnats åt en förstudie för att ta 
fram förslag på hur vi bäst arbetar med nationella mi-
noriteter och under 2014 görs en strukturutredning för 
att se över och åskådliggöra tillgången till folkbibliotek 
i kommunens olika delar.

3. Barn och unga är fortsatt en prioriterad målgrupp, 
men läsfrämjande är inte en engångsinsats och vuxna 
läsande förebilder är närmast en förutsättning för att 
stärka läsning för barn och unga. Bibliotek Huddinge 
har en utvecklingsledare anställd sedan 2012 med 
fokus på läsfrämjande arbete för vuxna.

4. Det är en stor fråga och svårt att ge ett kortfattat 
svar på. Folkbiblioteken har ett utjämnande uppdrag 
och ska vara för alla, vi kompletterar, men kan inte 
kompensera för skolans viktiga arbete med läsning 
och föräldrarnas betydelse som läsande förebilder. Vi 
kan mobilisera för ett ökat läsande tillsammans med 
andra aktörer, och stödja förmedlare som regelbundet 
och ofta möter barn och ungdomar – exempelvis inom 
idrotten. Framför allt kan vi stärka läsaridentiteten 
hos såväl barn som vuxna genom att se att läsaren kan 
se ut på många olika sätt och genom att utgå ifrån att 
det inte är icke-användarna som är problemet utan att 
det är biblioteket som måste förändras och prova nya 
metoder för att svara mot uppdraget och en strävan att 
finnas till för ”alla”.

Wagner 1

Annons till BBL  2013 från WAGNER Form AB       130823

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

 

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

(1) (2)

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

BiblioteksGUIDE för webben

www.wagnerform.se www.wagnerform.se

BiblioteksGUIDE i mobilen
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Katarina Kristoffersson,
bibliotekschef i Arvika:

Översyn av biblioteksplanen

1. Barnverksamheten jobbar med kommunens barn och 
ungdomar enligt en fastställd ålderstrappa. Vi tar emot 
alla föräldragrupper från BVC och berättar om vikten av 
att läsa redan för de riktigt små barnen. Vi fokuserar på 
rim och ramsor och berättar om barnets språkutveck-
ling. Förskoleklasser (6-åringar) bjuds in till biblioteket, 
får sitt eget lånekort och får en visning liksom tips på 
bra läsning. Nästa årskurs som kommer till bibliotek-
et är åk 3, som uppmuntras att läsa fem böcker för att 
få Arvika biblioteks eget Läsborgarmärke. (Vi var före 
Akademibokhandeln!) Slutligen tar vi emot åk 7 som får 
en visning av biblioteket, får lära sig lite om vår digitala 
bibliotekskatalog och får boktips.

Bokbussen besöker alla kommunens förskolor. Den 
ser också till att det finns ”föräldrakassar” för utlån på 
förskolorna.

Vi har läseklubbar för barn/ungdomar i åldern 12–15 
år. Barnen tipsar varandra, får tips av bibliotekarien 
och lägger gärna ut sina boktips på vår Facebook-sida. 
Vi jobbar aktivt med att förmedla boktips till ”Läs-
piloterna”, lärare från kommunens skolor. De träffas på 
biblioteket två gånger/termin. Vi anordnar, ibland till-
sammans med grundskolan, författarmöten för barn 
och unga, ibland med skrivarworkshops. Vi lästipsar 
på vår info-TV i entrén och på vår fb-sida. På Bibliotek 
Värmlands webbsida finns det möjlighet att få många 
tips om bra läsning.

 
2. Vi kommer att jobba mer med barn och ungas läsning 
på fritiden och försöka förskjuta fokus från arbetet med 
barnen i skolan. Vi ser ändå att många av våra nuvaran-
de projekt stämmer väl överens med det stärkta upp-
draget och att vi kommit en god bit på väg. Vi kommer 
att samarbeta med Öppna förskolan för att nå de små 
barnen genom den verksamheten. Vi vill gärna jobba 
med lästips på andra sätt än de traditionella. I vårt stora 
kompetensutvecklingsprojekt, KUB, har det nu startats 
en process runt barn och ungas läsning i nya medier 
och på nya sätt. Alla elever på högstadiet i vår kommun 
har fått en iPad och läser säkert digitalt numera. 

Vi kommer att se över vår biblioteksplan och jobba 
mer med frågorna kring läsfrämjande verksamhet. 
Det är viktigt att biblioteksplanen klargör skolans res-
pektive folkbibliotekets olika roller för barn och ungas 
kontakter med litteratur. Det känns självklart att upp-
datera, kanske rentav skriva en helt ny biblioteksplan 
under året som sedan får tas av den politiska majoritet 
som bildar styre i kommunen efter årets val.

3. På vuxensidan har vi redan tagit de inledande kon-
takterna med studieförbunden för att utveckla stra-
tegier för att jobba med läsfrämjarprojekt med vuxna, 
kanske främst vuxna män.  En av våra bibliotekarier 
går utbildningen VISA, och jobbar där med en projek-

tidé för att arbeta med vuxnas läsning. Vi undersöker 
också möjligheten att jobba med en projektidé som ska 
ha som målsättning ”Arvika läser”. Vår förhoppning är 
att knyta ihop projekten för läsning för vuxna med pro-
jekten för barns och ungas läsning. Vi ser många förde-
lar med att jobba samlat med läsfrämjande projekt över 
åldersgränserna, metoder kan utvecklas som fungerar 
för alla åldersklasser, personal kan gå in med olika för-
kunskaper och lära av varandra. Vi tror att även läsarna 
kan lära av varandra och rentav dela läsupplevelser 
över åldersgränserna.

Vi har också jobbat med Ingesunds folkhögskola i ett 
läsprojekt med digitala läsplattor i fokus, för att stimu-
lera grupper att hitta nya sätt att läsa. I projektet har 
det utvecklats metoder som vi kan ha användning för i 
vårt vidare arbete med läsfrämjande projekt.

4. Folkbiblioteken har en samlad kunskap 
om litteratur som är unik. Vi har engagerad 
personal som kan litteratur anpassad till 
många olika grupper och ändamål. Vi har 
stora samlade bestånd som kan användas, 
vi har gammal och ny litteratur som kan be-
rika varandra i olika läsupplevelser.  Vi har ett 
nära mediesamarbete i Värmland vilket möj-
liggör att samla ihop många exemplar av samma 
titel om det finns intresse att läsa samma bok i en lä-
secirkel eller liknande. Jag tycker att det är viktigt att 
lyfta fram även äldre titlar som kan betyda mycket för 
dagens läsare. Folkbiblioteken behöver inte alltid foku-
sera på bästsäljare och nyutkommen litteratur. Biblio-
teken har en hög status i samhället som litteraturför-
medlare. Våra besökare förväntar sig att vi ska kunna 
rekommendera bra läsning anpassade just för dem!

Victoria deltar också i 
en av Arvika biblioteks 
läsklubbar.

Lund

Alingsås

Skövde

Växjö

Umeå
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Örebro
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Anette Mjöberg, 
bibliotekschef i Hässleholm kommun:

Tydligare utåt med  
allt bra som görs

1. Vår biblioteksverksamhet idag omfattar ett 
huvudbibliotek, sex filialer och en bokbuss. 
Barn/unga-avdelningen på huvudbibliote-
ket och bibliotekarierna på filialerna bok-
pratar på efterfrågan i skolklasser med 
undantag för gymnasiet. Bokklubbar för 
unga 10–12 år och 13–16 år finns på flera 
av biblioteken. I och med att en gemensam 
katalog infördes för de sex kommunerna i 
Skåne Nordost har vi god tillgång till littera-
tur, och olika nätverksgrupper är under uppbygg-
nad med representanter från de olika kommunerna.

I Hässleholm är SBC (SkolBiblioteksCentral) fysiskt 
placerad på Kulturförvaltningen vilket gör att vi har 
samarbete med dess personal och får tillgång till de-
ras medier och vice versa. Personalen från biblioteken 
och SBC har vid ett par tillfällen gemensamt sökt pro-
jektpengar till bl a skrivarcirklar men tyvärr inte fått 
ansökningarna beviljade. Nya ansökningar kring läs-
främjande verksamhet med nya samarbetspartners är 
under arbete. 

2. En ny biblioteksplan ska arbetas fram under året och 
i arbetsgrupperna ingår bl a representanter från Barn- 
och ungdomsförvaltningen, SBC och barn- samt filial-
bibliotekarier för att barnperspektivet inte ska tappas 
bort i planarbetet. Jag hoppas att det i dessa grupper 
kommer nya idéer och att förslag till projekt kan upp-
stå. Som chef funderar jag på hur vi kan göra vårt nu-
varande, oerhört goda lässtimulerande arbete för barn 
och unga, mer tydligt utåt och inte bara som siffror i 
statistiken. Det gäller också det viktiga dagliga arbetet 
med alla möten med barn och föräldrar på alla våra bib-
liotek och i bokbussen. Hässleholms kulturförvaltning 
har varit med och tagit fram en utställning om läsning, 
Varning! Läsning pågår!, som turnerat på flera skånska 
bibliotek.

3. Hässleholms bibliotek har under många år haft läse-
cirklar för vuxna. Just nu är det två stycken: en i sam-
arbete med Föreningen Norden och en i samarbete med 
Studiefrämjandet. Vi har även en bokcirkel för talboks-
lånare som använder Daisy – väldigt uppskattad av 
deltagarna. Andra samarbeten är Bokens dag, författar-
frukost med bokcirkel i storgrupp, Kura skymning och 
temaveckor med t ex dyslexiföreningarna.

Ett annat mer ovanligt samarbete är det mellan 
Hässleholms Socialförvaltning och biblioteket – ett 
pågående projekt för att skapa kontakt mellan förvalt-
ningarna. Målet är också att introducera och locka So-
cialförvaltningens klienter till biblioteket. Biblioteket 
är ett socialt kapital som behöver spridas till fler grup-
per i vårt samhälle. Om du av olika anledningar är ut-

slagen kan faktiskt en berättelse både stärka och ge en 
igenkänningsfaktor, du är inte ensam.

4. De klassiska bokpraten för skolklasser har lockat 
många barn att läsa vidare men jag har sett att det 
ibland saknas vissa ämnen. Jag personligen tycker att 
begreppet boksamtal är bättre för att få barnen att delta 
i samtalet och ge dem möjlighet att berätta om sina läs-
upplevelser för klasskamraterna.

Många av barnen är de bästa läsambassadörer vi kan 
ha.

 När man har boksamtal anser jag att både facklit-
teratur, LL, ljudböcker, Daisy och även tecknade serier 
bör visas för barnen och inte bara – som det var förr – 
tjocka böcker för bokslukarna. Jag tror att man ska an-
vända alla sätt och inte bara tunga välkända författare. 
I Hässleholms bibliotek arrangerades det t ex erotiskt 
bokbingo som givetvis blev slutsåld.

Jag tycker ibland att bibliotekspersonalen glömmer 
bort att marknadsföra facklitteratur för vuxna och spe-
ciellt för männen. Sedan kan ju det läsfrämjande arbe-
tet på ett bibliotek lika väl handla om spontana möten 
– t ex på bibliotekets stickcafé där deltagarna tipsar 
varandra om olika böcker i handarbete m m. Tja, alla 
knep får användas för att locka folk till att läsa på olika 
sätt och i olika former, vare sig det handlar om pappers-
bok, ljudbok, Daisy, LL eller som e-bok.

Gunilla Sandin, 
bibliotekschef Strömstad bibliotek:

Satsar mer på barn och unga

1. Barn, ungdomar och dess litteratur har alltid varit 
en prioriterad grupp på Strömstads bibliotek. Vi har 
gott samarbete med samtliga förskolor och fritids, och 
utbildade bibliotekarier på både gymnasie- och grund-
skolebiblioteken. Vi samarbetar också med logoped 
för barn med särskilda behov. Programverksamheten 
är omfattande och vi erbjuder t ex sagostunder, teater, 
film, aktiviteter under loven, författarbesök, bokprat, 
högläsning, bokcirklar. Vi deltar också i flera litteratur-

projekt för barn och unga. 

2. Ja, vi kommer att satsa än mer på barns 
och ungdomars läsning och litteratur och 
som ett led i detta har vi inlett ett samar-
bete med grannkommunen Tanums barn-
bibliotekarier. Fler kan göra mer! 

3. Vi klarar båda grupperna med glans! 

4. Genom att vara välförsedda vad gäller media 
i olika former och för olika grupper, stimulera läs-

ning genom rekommendationer, bokprat, boktipseri, 
personligt bemötande, aktiv och engagerad  personal, 
samarbete med andra aktörer, ökad tillgänglighet och 
aktivitet på sociala medier. 
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Ulf Moberg, 
bibliotekschef i Jönköping:

Den förmedlande uppgiften 
mot yngre allt viktigare 

1. Vi är idag ett tämligen stort bibliotekssys-
tem, 15 bibliotek varav ett stort stadsbiblio-
tek där ca hälften av all personal arbetar 
och där utlånen sker. Med hänsyn till 
detta har vi för lite personal. Det saknas 
ca 8 tjänster för att ens komma upp i ett 
riksgenomsnitt. Mycket av verksamheten 
blir ”basverksamhet”, dvs driva bibliotek-
en med allt vad det innebär – hålla öppet 
inte minst. Det innebär ändå att vi driver 
barnverksamhet på ett medvetet vis, om nu det är 
grundfrågan. På stadsbiblioteket har vi sedan en tid två 
sektioner varav en är barn/unga. Till den styrdes med-
vetet mera personal över än vad som var fallet innan. På 
de mellanstora biblioteken finns en barnbibliotekarie. 
På de minsta biblioteken ingår barndelen i tjänsten. 
Vi har nätverksträffar med alla som jobbar med barn 
regel bundet. Programverksamhet för barn och unga 
styrs till stor del upp av kultursekreterare på allmän-
kulturavdelningen. Projekt förekommer i samarbetet 
med Länsbiblioteket, t ex READ-hundar i Bankeryd.

2. Kultur- och biblioteksplanen är relativt ny och där 
prioriteras barn och unga explicit. Vi ska förnya en del 
bibliotek och där måste vi tänka just barn och unga när 
det gäller hur vi använder ytan. Barn- och ungdoms-
böcker är nu lite drygt hälften av alla utlån i kommu-
nen. Av tradition är ytan för samma målgrupp inte ens 
i närheten av dessa mått. Vid pensionsavgångar etc är 
det alltid läge att se över personalsituationen. Nya prio-
riteringar görs politiskt och verksamheten förändras – 
sådant måste spela in. En läsambassadör är engagerad 
av länsbiblioteket 2014 och honom får vi använda oss 
av för lässtimulering till vuxna målgrupper ifråga om 
barnlitteratur.

3. Verksamheterna är ju på något sätt kommunicerande 
kärl. Även om något prioriteras av olika skäl betyder det 
ju inte att vi som folkbibliotek kan lämna annat i stick-
et eftersom vårt uppdrag är att tjäna hela allmänheten. 
Men tonvikten kan ju förändras och det tror jag folkbib-
lioteksvärlden kommer att vara tvungna att hantera på 
olika sätt om vi ska ha någon större relevans under åren 
som kommer.

4. Vi har ju böckerna, så här är det ju mycket en fråga 
om disponering av personal och prioriteringar i verk-
samheterna. Hålla öppet kommer vi ju knappast undan 
med men det som blir över i övrigt kan ju fördelas på 
skilda sätt. Med tanke på hur verkligheten ser ut och 
de undersökningar som görs om barns läsförståelse etc 
behöver man ju inte vara Einstein för att räkna ut att 
den förmedlande uppgiften mot yngre och deras för-

medlare blir en allt viktigare uppgift för folkbiblioteken 
om vi ska ha några besökare kvar år 2024.  Och hur: ja, 
här är förstås det personliga mötet och personalresur-
ser viktigt med kompletteringar när det gäller lokaler, 
utbud, webb osv.

Helen Amborn, 
bibliotekschef Nynäshamns bibliotek:

Bombarderar barnen  
med böcker

På grund av försämrad ekonomin 2013 har vi varit 
tvungna att skära ner på aktiviteter som kostar, exem-
pelvis barnteater. Detta följer med in i 2014. 

För mig personligen ser jag att vår främsta uppgift är 
att utveckla och stötta barns språkutveckling och läs-
förmåga. Därför har, under de snart tio år som jag har 
jobbat i Nynäshamn kommun, mycket av våra resur-

ser riktats till barn. Från och med 2014 har jag 
lyckats skrapa ihop timmar till ytterligare en 

barnbibliotekarie på 70 %. Hennes uppdrag 
är att hitta nya former för samarbete med 
förskollärare, aktiviteter för barn 0–6 år 
samt att förmedla till föräldrarna det vik-
tiga i att läsa för och tillsammans med 
sina barn. 

För att öka lusten till läsning jobbar vi 
med att bombardera skolorna och barnen 

med böcker genom lästävlingar, poesitävling, 
novelltävling, bokspel, skollådor, bokfika mm. 

Jag upplever inte att det stärkta uppdraget föränd-
rar vår verksamhet utan istället bekräftar det vi redan 
gör och ser som det viktigaste. Och vi lämnar inte våra 
vuxna besökare i sticket!

Minna på Arvika 
bibliotek gillar Ingelin 

Angerborns bok 
Tredje tecknet.
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 De prioriterade grupperna är ”personer med  
 funktionsnedsättning, personer med annat  
 modersmål än svenska och nationella mino- 
 riteter”. 

Det innebär bland annat, enligt § 5 i den sedan årsskif-
tet gällande bibliotekslagen, att samtliga bibliotek ska 
”ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella mino-
riteterna och personer som har annat modersmål än 
svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
relevanta språk och på lättläst svenska.”

Samtidigt betonas högskolebibliotekens specifika 
roll i § 12, där det heter att ”dessa bibliotek ska svara för 
biblioteksverksamhet inom de områden som ankny-
ter till utbildning och forskning vid universitetet eller 
högskolan”.  

Så varför då formuleringen om ”lättläst svenska”? 
Det visar sig svårt att mer exakt härleda varifrån just 
denna detalj kommer. Ingenstans i propositioner eller 
remisser märks någon lobbyverksamhet eller intresse-
grupp som krävt att också universitet och högskolor 
ska tillhandahålla ”lättläst” litteratur.

Bland bibliotekarier vid universitet och högskolor 
har det inte heller väckt någon större uppmärksamhet, 
eftersom man inte självklart lagt märke till uttrycket 
”lättläst” eller ens läst den nya bibliotekslagen. 

En som dock har reagerat är Catta Torhell, överbiblio-
tekarie vid Linnéuniversitetet, detta efter att en av lä-
rarna vid bibliotekarieutbildningen hörde av sig, efter-
som läraren och även studenterna ville veta mera om 

vad just detta egentligen betydde.
Catta Torhell berättar att hennes allra första reaktion 

var att frågan byggde på något slags missuppfattning, 
eftersom det framstod som så apart att tänka sig ”lätt-
läst svenska” inom högre utbildning och forskning. 

– Vi kan ju inte reducera den akademiska verksam-
heten genom den sortens anpassning av texter, den 
delen av lagen är helt enkelt inte tillämplig inom uni-
versitet och högskolor. Det är svårt att förstå varför for-
muleringen alls finns med. Kanske har det fått passera 
för att det är något som låter bra…?

Vidare fastslår § 5 i den nya bibliotekslagen att alla 
bibliotek har ansvar för att personer med funktions-
nedsättning bl a genom att ”utifrån deras olika behov 
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel”.  

Den delen av lagtexten är till skillnad från ”lättläst 
svenska” inte något främmande för högskolesektorn, 
tvärtom. 

Detta är med lagstöd och skydd av diskriminerings-
lagen snarare redan tillgodosett. Dessutom råder kon-
sensus kring hög ambitionsnivå ifråga om att studen-
ter och personal ska erbjudas litteratur och hjälpmedel 
efter behov. 

– Universitet och högskolor arbetar mycket med att 
stödja studenter och personal med olika funktions-
hinder. Det är en självklar och etablerad service, säger 
Mats Herder, överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. 

Han nämner inläst kurslitteratur för dyslektiker 
som exempel på stöd, vilket alltså är något helt annat 
än det förutnämnda: ”lättläst svenska”. 

På KTH, liksom inom en rad andra utbildningar vid 
svenska lärosäten, är för övrigt all kurslitteratur på 
masternivå engelskspråkig. 

Karin Grönvall, bibliotekschef vid Södertörns hög-
skola, tror att man måste se den nya bibliotekslagen 
som ”ett helhetstänk”.

– Det handlar om att biblioteksväsendet i stort ska 
samverka, men det kan inte innebära att alla bibliotek 
ska göra allt. Går man in i förarbetena står det att alla 
ändamål som beskrivs inte kan vara lika vägledande för 
alla bibliotekstyper, säger Karin Grönvall. 

– För folkbiblioteken kan det nog vara viktigt med 
lagen som ett stöd, men vi har framförallt vårt stöd i 
våra lärosäten och den lagstiftning som reglerar dem. 
Ansvaret för studenter med funktionsnedsättning är 
till exempel redan omhändertaget. 

Vad är då poängen med att skriva lagtexter om det 
som redan är tillgodosett? Är det rentav riskabelt att 
skriva in formuleringar som kan uppfattas som över-

BIBLIOTEKSLAGEN
FORSKNINGS- OCH 
HÖGSKOLEBIBLIOTEKEN

Forskningsbiblioteken 
och det utvidgade ansvaret

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda 
litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt 
den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att 
ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade 
grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna 
biblioteksväsendet. Därmed omfattas alltså också 
forskningsbiblioteken av detta utvidgade och lagstadgade 
ansvar. 

Av MarieLouise Samuelsson
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flödiga och aparta i sammanhanget eller åtminstone 
som motsägelsefulla? 

– När man läser bibliotekslagen kan det uppfattas 
som om § 5 och § 12 motsäger varandra, säger Christian 
Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet. 

– För att få bättre förståelse för tankegångarna bak-
om lagen kan man exempelvis läsa KB:s remissvar, där 
man skriver att samtliga bibliotek ska anpassa utbud 
och tjänster utifrån sina egna målgrupper. Där påpekar 
man också sådant som att personer med annat moders-
mål än svenska även finns bland högskolebibliotekens 
målgrupper, studenter och forskare. 

Christian Sjöstrand betonar att det generellt alltid är 
viktigt att lagtexters formuleringar är tydliga och inte 
uppfattas som alltför tolkningsbara. 

– För att få mer klarhet i vad den nya bibliotekslagen 
innebär är det ju en möjlighet för bibliotekarierna vid 
universitet och högskolor att vända sig till det egna lä-
rosätets jurister.

Svensk biblioteksförening var en av de remissinstan-

ser som arbetade hårt för att bibliotekslagen ska gälla 
hela det allmänna biblioteksväsendet, med alla dess 
bibliotekstyper. 

Av det skälet menade föreningen att bibliotekslagen 
skulle inledas med generella bestämmelser för det all-
männa biblioteksväsendet. Till skillnad från det som 
blev riksdagens beslut föreslog föreningen att läs- och 
skrivovana skulle höra till biblioteksväsendets priorite-
rade grupper. 

Föreningen föreslog däremot inte någon bestämmel-
se om lättläst svenska. 

– Bibliotekslagen ska tolkas mot bakgrund av sina 
förarbeten. Regeringens proposition anger uttryck-
ligen att biblioteken inte måste kunna erbjuda litte-
ratur på de nämnda språken ur de egna samlingarna, 
utan i sådana fall använda sig av fjärrlån och samver-
kan med andra bibliotek, säger Martin Engman, ansva-
rig jurist för Svensk biblioteksförenings remissvar över 
förslaget till ny bibliotekslag. ■

" Catta Torhell 
berättar att 
hennes allra 
första reaktion 
var att frågan 
byggde på 
något slags 
missuppfattning, 
eftersom det 
framstod som så 
apart att tänka 
sig ”lättläst 
svenska” inom 
högre utbildning 
och forskning."

Tel: +46 472-300 36    •    info@biketjanst.se    •    www.biketjanst.se

VALBARA KULÖRER

Lymmel har en given plats som lekmöbel i biblioteket! Sitt 
och läs en bok eller lek. Han tål att dras, vändas, hoppas 

på om och om igen. Finns valbar i 15 klara färger. 
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 Vi kör ut på Dödens väg, E10. Sopsäckar upp-
bundna på skyltar och pinnar varnar för ren. 
Längs vägkanten kalasar korpar på döda renar. 
Starkare solljus än strålarna som reflekteras 

mot den vita snön finns nog inte. Solglasögonen skyd-
dar våra ögon där vi sitter i förarhytten på väg till de 
nordligaste byarna i Sverige. Bibliotekarien Annelie 
Henriksson är den som fixat allt praktiskt och admi-
nistrativt med beställningar, inköp, lägga ut böcker, 
tidskrifter och cd-skivor på hyllorna i bokbussen samt 
i lådorna till skolorna. Annelie Henriksson kommer ur-
sprungligen från Kramfors i Ångermanland men träf-
fade kärleken från Jukkasjärvi. Hon är utbildad lärare 
men genomförde sin dröm att bli bibliotekarie i Borås 
på 1970-talet. Chauffören Anders Vanhainen är Kiruna-
bo och talar finska, meänkieli och svenska vilket var ett 
krav för att överhuvudtaget kunna utföra jobbet som 
bokbusschaufför. Anders har bland annat arbetat som 
vaktmästare i en skola och på LKAB som de flesta andra 
i Kiruna. 

– Jag har gått ner i lön men det är det värt. Gruvjob-
bet är för slitigt för kroppen. LKAB har satt sin prägel 
på stan på gott och på ont. Snön blir snabbt svart av 

skiten från gruvan. Just nu är det högvarv och yngre 
mäns (20–35 år) inkomstökning i landet är som störst 
i Kiruna. Men då vet vi ju inget om framtiden, konsta-
terar han. 

Anders Vanhainen kör denna måndag ut bokbussen 
från Räddningstjänstens garage i Kiruna för att köra 
tillbaka torsdag eftermiddag. På grund av avståndet 
mellan hållplatserna har han fyra hotellövernattningar 
på ett fyraveckorsschema. 

– Men jobbet är fritt och varierat, så det passar mig. 
Ibland gör jag hembesök hos gamlingarna och väljer 
ut böcker efter deras önskemål. Men det händer att de 
bara vill prata lite, säger han.

Anders Vanhainens arbetsschema är betydligt tuf-
fare än det som biblioteksmedarbetare söderöver har 
som ibland innefattar några timmars jobb på söndagar. 
Ambitionen är att få till ett femveckorsschema för att 
underlätta för Anders Vanhainen som oftast är ensam 
ute på jobb i landets största område för en bokbuss. Un-
der bussfärden berättar Annelie Henriksson att förfat-
taren Stieg Trenters dotter Lena är en av de som jobbat 
på bokbussen och att författaren Åsa Larssons pappa 
Tore har arbetat på stadsbiblioteket. 

Här slutar allmän väg
BBL följde med 
bokbussen 
som sprider 
kultur till byar 
i ett enormt 
område i norr: 
Kiruna – en 
kommun med 
fyra språk. 

Barnen I Vittangi
skolan samlas utanför 
bokbussen. 
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Folkbiblioteket i Kiruna har utökat sin verksamhet 
vilket innebär att bokbussen besöker de hållplatser 
som den samnordiska Närpbussen tidigare trafikerade i 
Karesuandoområdet. Den Luleåsamiska bokbussen kör 
även till sju hållplatser i Kiruna på prov, förutom nord-
samiska områden i Norge och Gällivaretrakten. Man 
måste tycka om folk för att kunna klara jobbet som 
bokbussbibliotekarie, konstaterar bägge. I byarna fyller 
bokbussen en social funktion. 

–  En gång i månaden kommer vi till glesbygdsbyar 
där det mesta av samhällsservicen har stängt ner. Inte 
ens butiken finns kvar. Det här är mer än bara ett jobb. 
Det handlar om inställning. Man måste kunna prata 
med människor och lyssna på dem. 

–  Många är gamlingar och rätt ensamma eftersom 
de lever i utflyttningsbygder. Man kommer ju nära folk 
och så vi har även låntagare som dör på grund av hög 
ålder. Det är sorgligt, säger Annelie Henriksson och be-
rättar att den äldsta låntagaren är 98 år. 

Första stoppet är Svappavaaraskolan där vi hämtar 
och lämnar böcker i biblioteksfilialen. Därefter kör vi 
vidare på E45. Vittangiskolans filialföreståndare Kata-
rina Lindmark bjuder på kaffe i det stora rummet. Det 

är flera meter upp till taket där stora fönster släpper 
in ljuset. Även bibliotekarien Anders Pudas, som är på 
besök från huvudbiblioteket i Kiruna, slår sig ner. Fle-
ra av barnen på skolan är asylsökande. De berättar på 
knagglig svenska hur kallt det var för några veckor se-
dan, minus 35 grader, jämfört med dagens 5 plusgrader. 
Några av barnen berättar att de brukar sitta i bibliote-
ket och läsa böcker ibland. 

Anders Vanhainen vrider om startnyckeln och kör 
igenom ett förtrollande vackert vinterlandskap i full 
solskrud. Bokbussen passerar väckelsepredikanten 
Laestadius pörte, Karesuandos timmerkyrka och Muo-
nio älv som sedan mer än 200 år utgör riksgräns mellan 
Sverige och Finland. I Saivomuotka kliver Sören Mäm-
mi in i bussen med hustrun Seija. Han sitter i kultur-
nämnden för socialdemokraterna i Kiruna och passar 
nu på att få ett nytt lånekort. Hustrun Seija lånar både 
tidskrifter och böcker på finska och tipsar om att bus-
sen kanske borde komma lite senare så att två kvinnor 
som brukar låna böcker hinner hem från jobbet. Anneli 
Henriksson tycker att det är en bra idé och lyckas värva 
Seja till att bli kontaktperson för bussen. 

Vi äter våra medhavda matlådor som värms i 

En låntagare hittar 
AC/DC och andra cd
skivor att låna.  

← Elina Gunnare hämtar och lämnar 
böcker med sparkens hjälp.

▸▸
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" Det här är mer 
än bara ett jobb. 
Det handlar om 
inställning. Man 
måste kunna 
prata med 
människor och 
lyssna på dem."
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mikrovågsugnen. Efter flera mils körning kommer vi 
till Kuttainen, en by med Sveriges lägsta medelålder – 
runt 20 år. Arvet efter pastor Laestadius är starkt och 
familjerna består ofta av ett tiotal barn. I vissa hem är 
tv:n bannlyst så där är böcker och tidskrifter desto mer 
populära. Mörkret har fallit och från sporthallen ström-
mar barn och vuxna in i bokbussen. Deckargåtor, fan-
tasy och hästböcker lånas av barnen. Arne stiger på och 
berättar om slitet i gruvan. Det blir en diskussion om 
LKAB gjort mest nytta eller skada för Norrbotten utifrån 
boken Smutsiga miljarder som han lånar. En äldre kvin-
na slår sig ner vid Gubblådan i bokbussen, en kista där 
man kan finna de flesta historieböcker om livet i Norr-
botten. Författare som Mona Mörtlund och Ann-Helen 
Laestadius nämns och titlar som De vida viddernas kvin-
nor och 24 barn. 

Klockan halv tio checkar vi in i våra rum ovanpå grill-
restaurangen och affären i Karesuando. Efter 33 mil på 
vägen somnar vi rätt omgående. Efter frukosten kör vi 
till biblioteksfilialen på Karesuandoskolan där Maria 
Blind arbetar. Hennes tjänst innebär att hon arbetar 
deltid på skolans kansli samt 50 procent på biblioteket. 
Maria Blind är same och konstaterar att Närpbussen 
hade ett bättre utbud av böcker på samiska. 

– Så därför får jag ibland åka till Norge för att hitta 
det jag vill ha. Jag har påpekat detta för den förre bib-
liotekschefen, att utbudet för samerna är skralt. Same-
tinget fördelar pengarna så det gäller för alla som vill ha 
pengar att hålla sig framme, både skola som bibliotek. 

Mor och son stiger på bussen i Idivuoma. Storebror 
har varit där förut och lånat men lillebror är första-
gångslåntagare. Stolt visar han upp sitt lånekort och 
lånar även böcker åt sin mamma. I Mertajärvi har 
Elina Gunnare tagit sparken för att hämta ett stort an-
tal böcker i bokbussen. Hon vet vad hon vill ha och det 
blir flera titlar på finska. Många av bokbussbesökarna 
botaniserar själva bland hyllorna. Några kommenterar 
det faktum att Anders Vanhainen idag har med sig två 
kvinnor i bussen, Annelie och BBL:s utsände. 

– Det kan ibland ta tid för människor att våga sig in 
i bokbussen. Därför kan sånt som förhandsröstning 
och det kommande EU-valet locka in folk att bli fram-

tida låntagare. En duschstång och ett duschdraperi 
förvandlar bussens bakre del till ett valförättningsbås, 
berättar Annelie Henriksson.   

Under färden pratar Anders och Annelie om att de 
har fått tre nya låntagare nära Riksgränsen. En kvinna 
som studerar brukar fjärrlåna flitigt. Vid Riksgränsen 
är backen så brant och isig så hon får komma och häm-
ta böckerna vid affären i Abisko istället. 

– Detta är en dyr men viktig verksamhet. Desto vik-
tigare att täcka upp i avfolkningsbygd, att köra in i byar 
med 650 invånare. Pengarna tas till och med ur potten 
för vägsalt.  

–  Det är viktigt att det inte bara blir kortsiktiga 
politiska irrbloss. Det krävs pengar för att bygga upp en 
bestående verksamhet. Lässatsningar kräver långsik-
tighet, säger Annelie Henriksson.

Vi kör in på Sveriges nordligaste allmänna väg till 
byn Maunu. När ingen dyker upp efter en stunds vän-
tan i byn konstaterar Annelie att man kanske ska nöja 
sig med en hållplats vid kyrkan i framtiden, istället för 
Närpbussens gamla tre utspridda hållplatser i byn. 

– Folk måste ju också inse värdet av att ha en bokbuss 
och själva orka gå ut och hämta vad de vill ha. Visst är 
det en bra service för de äldre i avfolkningsbyarna att 
vi ringer och påminner om att vi är i byn men de andra 
bör kanske själva hålla reda på tiderna.

I Soppero parkerar bokbussen invid bymacken. En 
bil parkerar vid bussen och den första låntagaren stiger 
på. Sent på kvällen somnar vi i den hyrda stugan i 
Lannavaara intill skolan med yrkesutbildningar inom 
sten, mineral och metallindustrin. På morgonen 
passerar vi ett katolskt kloster när Anders Vanhainen 
tar oss till länsbusshållplatsen i Soppero. Dags för 
hemfärd för två av oss medan bokbussen rullar vidare 
på vägarna. 

En enkät som gjorts visar att människor tycker att 
allt är bra, bara bussen är kvar. Det är väl ungefär som 
med nolltaxan på kollektivtrafiken i den stora kom-
munen. Den har inneburit att resandet med gratisbus-
sarna ökat med det tredubbla. Både länsbussar och bok-
bussar behövs för att vi ska kunna snacka om vinster 
för miljön.  ■

Veckoschema 
för bokbussen 
då BBL åkte med: 
Måndagen 24/2 
Saivomuotka, 
Sudjavaara, Kuttainen,
Tisdag 25/2
Maunu, Mertajärvi, 
Idivuoma, Ö-Soppero, 
N-Soppero
Onsdag 26/2
Ö-Soppero skola/för-
skola, Lannavaara
Torsdag 27/2
Viikusjärvi, Kristallen

I barnrika Kuttainen blir det snabbt fullt i bokbussen.  

Bokskatt i Gubblådan.
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" Det krävs pengar 
för att bygga 
upp en bestående 
verksamhet. 
Lässatsningar 
kräver lång
siktighet."
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1979 tog Nordiska ämbetsmannakommittén för regio-
nalpolitik, Närp, och Nordiska ministerrådet initiativ 
till bokbussverksamhet på Nordkalotten. Målet var att 
erbjuda Nordkalottens invånare i Finland, Norge och 
Sverige biblioteksservice och kulturupplevelser. Verk-
samheten drivs idag gemensamt av de finska kommu-
nerna Muonio och Enontekiö samt norska Kautokeino 
eftersom Sverige hoppat av. Fram till 2012 var Kiruna 
kommun med och finansierade bokbussen. Idag finan-

sierar de finska kommunerna och den norska kom-
munen litteraturinköpen tillsammans medan statliga 
bidrag täcker en del av driften. I bussen finns omkring 
4 000 böcker, skivor och filmer på svenska, finska, me-
änkieli, norska och samiska. Perdita Fellman som har 
finlandssvenska rötter arbetade tidigare på ett biblio-
tek i Helsingforstrakten, men har sedan 1986 arbetat på 
Närpbussen. 

– Jag talar svenska, finska, norska, i praktiken så kal-

Bokbussen över gränsen

Trots att Kiruna 
kommun sedan 2013 
inte är med och 
finansierar bokbussen 
trafikerar den även 
hållplatser i Sverige, 
byarna Muodoislom
polo och Kätkesuando 
i Tornedalen. 

Sedan 30 år tillbaka har Närpbussen trafikerat svårtillgängliga glesbygdsbyar på 
Nordkalotten. Bibliotekarien Perdita Fellman och hennes kollegor rör sig mellan tre 
nationer och fem språk.

Av Åsa Ekström
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lad skandinaviska och lite, lite samiska. Samiska borde 
jag lära mig bättre, men många på svenska och norska 
sidan kan ju meänkieli eller finska, så jag har ju kanske 
varit litet lat med lärandet, menar Perdita Fellman. 

Mestadels lånas böcker och tidningar på finska eller 
meänkieli, men också en del på svenska eller norska 
och ungefär 5–10 procent på samiska. 

– I svenska Tornedalen och på norska sidan finns en 
annan bibliotekskultur med ett mera pedagogiskt ur-
val. Vi på finska sidan har en mera liberal inköpslitte-
ratur, så både underhållningslitteratur och krigslitte-
ratur köps in. Dock med viss kvalitets- och kvantitets-
aspekt.

Det mest populära materialet i bokbussen är för-
stås lokalhistoria på våra fem språk – finska, svenska, 
norska, nordsamiska och tornedalsfinska – framförallt 
Lapplandslitteratur, Finnmark, Barentsregionen och 
Arktis, samt författare från dessa trakter, berättar Per-
dita Fellman. För tillfället är de mest efterfrågade böck-
erna Pauliina Rauhalas bok Taivaslaulu, om ett laestadi-
anskt par i Uleåborgstrakten och om kärlek, familjeliv 
och kvinnans roll i den laestadianska gemensamheten, 
och Jarmo Stoors Sieluhäkki. Han är bördig från Pelto-
vuoma i Enontekis och skriver och uttrycker sig rakt på 
sak. 

– Jakt, fiske, handarbete, slöjd, memoarer och ung-
domsfantasy lånas också mycket. Vad som inte lånas 
så mycket varierar, utlån av cd-skivor har nog minskat. 
Ungdomar får väl sitt behov tillfredsställt via Youtube 
och Spotify, tror Perdita Fellman.  

Att Kiruna kommun sedan 2013 inte är med och 
finansierar bokbussen har fått konsekvenser för verk-
samheten: ett nytt samarbetsavtal och en ändrad kost-
nadsfördelning för de inbegripna kommunerna som 
står för drifts- och verksamhetskostnaderna. I dag står 
Muonio för 45 procent av finansieringen, Enontekis för 
35 procent samt norska Kautokeino för 20 procent. Men 
Närp-bussen trafikerar även hållplatser i Sverige, by-
arna Muodoislompolo och Kätkesuando i Tornedalen. 
Pajala kommun köper dessa tjänster. Närpbussverk-
samheten har försökt locka med sig Pajala att delta mer 
i verksamheten, likaså Storfjord kommun i Norge, men 
det tar väl sin tid, tror Perdita Fellman. 

– Jag tycker överhuvudtaget att kommunerna bli-
vit lite på sin vakt när det är osäkra ekonomiska tider. 
Kauto keino kommun får till största delen sina utgifter 
täckta via Norska Sametinget. Skulle vi inte ha samar-
betsparter över statsgränserna, skulle detta inte vara 
en samnordisk bokbuss och då skulle även vårt öron-
märkta statsbidrag från Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet i Finland minska avsevärt. 

Kirunas bortfall inverkar negativt på det svenska 

aktuella mediabeståndet eftersom det var de som köpte 
in böcker, dvd, cd, tidskrifter på svenska och svensk-
språkig Lapplands- och Norrbottenslitteratur.

– Dessutom saknar vi våra trogna aktiva låntagare 
i Karesuando-området. Men man vänjer sig nog. Där-
emot har vi fått två service- och innearbetsdagar mer 
på vår tre veckors ruttschema, dvs Kirunas andel om 
två dagar var tredje vecka. Inget ont som inte har något 
gott med sig, konstaterar Perdita Fellman. 

En annan ljusglimt är den splitternya bokbussen 
som registrerades i mitten av januari. Förra bussen var 
över 20 år gammal och hade kört 820 000 km. 17 februari 
körde den nya Närpbussen sin premiärtur på Nordka-
lotten. I många byar har barnfamiljer och unga flyttat 
till större byar och städer där det finns fler arbetstillfäl-
len och utbildningsmöjligheter. Där det bor äldre män-
niskor med svårighet att ta sig till bussen, betjänas de 
ibland med hembesök vilket innebär prat- och kaffe-
stund, berättar Perdita Fellman. 

– Eftersom nästan all statlig, privat eller kommunal 
service i form av skola, bank, butik och postkontor 
har upphört i de flesta byar blir det ännu viktigare att 
någon form av kulturell och social verksamhet når ut 
till de få invånare som ännu bor kvar. Vår bokbuss har 
såväl en kulturell, demokratisk som (psyko)social upp-
gift. Kanske den enda fläkten från yttervärlden, och 
kaffedrickandet, oftast kokkaffe i stugorna, blir därför 
också en viktig ritual för alla parter. 

Om låntagarantalet tycks litet, beror det på att en hel 
stor familj kan låna på ett och samma lånekort, berät-
tar Perdita Fellman. Mest lånas det i Enontekis som är 
en långsträckt kommun. Det är få utlån i Kautokeino 
kommun som till cirka 90 procent är en samisk bygd 
och det samiska mediabeståndet är inte är så stort. 

–  Dessutom har vi en annan bibliotekskultur i Fin-
land. Skolorna lånar på biblioteket och i bokbussen 
aktivt och det ordnas biblioteksanvändningstimmar 
och bokprat för dem, säger Perdita Fellman.  ■

Performance artisten 
Katarina Angeria 
spexar i Närpbussen.
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En biblioteksflytt mitt under ett 
intensivt kulturhuvudstadsår. Det är en 
utmaning som inte avskräcker den nya 
bibliotekschefen i Umeå.  

Av Åsa Ekström

 Ingegerd Frankki växte upp som yngst av fem 
syskon i en leastadianskt präglad bygd i Torne-
dalen. Två timmar i veckan var den lilla lokala 
biblioteksfilialen öppen vilket betydde mycket för 

henne som liten flicka. När hon senare började gymna-
siet i Haparanda var det stadsbiblioteket som fick hen-
ne att fastna i biblioteksvärlden. 

– Jag fick verkligen personlig service. Bibliotekarierna 

uppmuntrade mig att läsa och söka efter nya böcker. 
Fjärrlån är ett ord jag minns starkt från den tiden. Hit-
tade jag inte vad jag sökte uppmuntrade de mig att söka 
fjärrlån, berättar Ingegerd Frankki.

Eftersom hennes mormor var lärare var dock inte kli-
vet så långt till att utbilda sig till bibliotekarie i Borås. 
De första åren arbetade hon på bokbuss, sjukhusbiblio-
tek och folkbibliotek i Ludvika men hamnade så små-
ningom i Umeå. Sedan 1983 har hon funnits i Umeå-
regionen där hon först arbetade som skolbibliotekarie i 
Bjurholm under ett par år. Sitt första chefsjobb fick hon 
som 28-åring. 

– Jag blev tidigt sugen på att få rådda med helheten 
inom verksamheten.  Jag kom till Holmsund där jag 
tyckte det var riktigt lockande att sitta med i kommun-
delsnämnden.  

Det ska vara kul att jobba!

Skiss över ett 
våningsplan i nya 
Väven. 

Fo
to

: Åsa Ekströ
m
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Ingegerd Frankki ser åren i ledningsgruppen som 
lärorika och ett bra tillfälle att möta de olika represen-
tanterna för skola och vården. Något som gav bättre 
förståelse för de olika kulturer och problem som skilda 
verksamheter har att brottas med, berättar hon. 

– Det gav nyttiga perspektiv att se alla tunga ärenden 
som familj- och individomsorgen hade. Det gav även 
tillfälle till bra samarbeten inom kommunen.

Ingegerd Frankki understryker att hon blev tillfrå-
gad om att ta över bibliotekschefsjobbet vid stadsbib-
lioteket efter Inger Edebro Sikström. Hon skulle aldrig 
ha sökt annars men betonar att hon inte kommer att 
kunna kliva in i den förre bibliotekschefens skor. Inger 
är helt unik, konstaterar Ingegerd Frankki. 

Hur ser du på chefsskapet då med lönesamtal och administra-
tionsuppgifter? 
– Det tycker jag är kul. Hela verksamheten bygger ju på 
personalen. Det är ju inte mig, chefen, det handlar om! 
Hela ledarskapet handlar ju om att hitta det unika i var-
je individ och få dom att tycka att det är kul att få jobba. 

Ingegerd Frankki är full av engagemang och entu-
siasm inför jobbet.

Hur gör hon då när hon möter trötta och slitna medarbetare? 
– Jag tror att vi alla slocknar tidvis under olika perioder 
av livet. Det gäller bara att sträva efter att hitta en väg 
att få medarbetare att inse sin egen unika styrka. 

– När det gäller chefsskapet är det också en stor skill-
nad på att vara chef över chefer som jag ju faktiskt är 
idag.  På ett sätt krävs det mindre av mig än i jobbet 
som närmaste chef.  

Just nu söker alla medarbetare vid stadsbiblioteket i 
Umeå om sina tjänster i Väven. Något som är jobbigt för 
alla inblandade, bland annat eftersom många vill jobba 
i det nya biblioteket vid älven. Tre våningar blir det och 
just nu diskuterar personalen var och på vilken hylla 
de 300 000 volymerna ska stå. 130 000 kommer att stå i 
öppna magasin.  

– Det är ett evighetsgöra om vi ska chippa alla gamla 
böcker. Vi måste besluta om vad vi ska göra och vad vi 
kan strunta i, annars fastnar vi för mycket i detaljer, 
konstaterar Ingegerd Frankki.  

Lånecentralen och depåbiblioteket blir kvar i det 
gamla huset. En ljusglimt är att biblioteket fått ett till-
skott i budgeten med 3,5 miljoner kronor vilket inne-
bär att man kan rekrytera cirka sju nya helårstjänster. 
Totalt ska man rekrytera 13 nya årsarbeten i det nya 
huset, bland annat vaktmästare och IT-ansvarig. Det 
blir två enheter inne i det nya biblioteket, Lär och Läs, 
dit personalen nu söker jobb. Idag är det 41 tjänster i 
stadsbiblioteket som ska återbesättas, därutöver blir 

det nya tjänster. Även några pensionsavgångar återbe-
sätts. Ingegerd Frankki tror att hon arbetar på bibliotek 
även om fem år. 

– Jag brinner för detta rum som är ett av få kostnads-
fria ytor i samhället idag. Därför tror jag på det nya bib-
lioteket. Dessutom ska det bli samarbeten och jag hop-
pas att Littfesten framöver kommer att vara i Väven. 

– Våra närbibliotek är även ett skäl till att Umeå lig-
ger så bra till nationellt vad gäller statistik över antal 
utlån. Där ska vi fortsätta att vara i framkant och även 
inleda samarbeten med aktörer utanför biblioteken.

Det finns dock en sak Ingegerd Frankki beklagar och 
det är att biblioteksplanen kommer att dröja.

– Biblioteksplanen i Umeå kommer att påbörjas tidi-
gast i slutet av året. Det finns inte en chans att vi också 
ska ta tag i den biten detta intensiva år, avslutar hon.  ■

– Jag blev tidigt 
sugen på att få rådda 
med helheten inom 
verksamheten, säger 
Ingegerd Frankki, ny 
bibliotekschef i Umeå. 
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 Suzanne Brøgger, Sofi Oksanen, Nawal El Sada-
wi, Torgny Lindgren, Kerstin Ekman, Sjón, Åsa 
Moberg och andra kända författare fanns på 
plats. Även 200 femåringar som deltar i Give me 

Five – ett bok- och berättarprojekt i Världen och Väster-
botten – var med på släppfest för en ny bok om Emblas 
universum. Tillsammans gör bibliotekarier, barn, peda-
goger och andra vuxna en upptäcktsresa i bilderbokens 
värld. Författaren Majken Pollack, illustratören Sara 
Lundberg och förläggaren Kristina Hoas berättade om 
den nya bokens tillkomst, Embla mitt i kosmos. 

Efter Kallakkonflikten i vintras har samerna låtit 
sina röster bli hörda. Samisk aktivism var ett av flera 
teman under årets Littfest i Folkets Hus. Den prisade 
konstnären Anders Sunna och en representant för 
streetart-artisten Suohpanterror visade sina alster och 
berättade om sitt motstånd mot rasism och exploatör-
er. Japan var också i fokus under Littfesten. Förutom 
haikudiktare fanns även en av Japans främsta manga-
illustratörer, Ikuo Matsudo, i Umeå. Som grundare av 

Yokohama Comic School höll han i work-
shops för alla de som ville lära sig mer om 
grunderna i hur man tecknar mangaserier. 

– Manga är ett internationellt språk som 
förenar människor världen över och skapar 
möten, konstaterade han glatt. 

En annan gäst var den japanska poeten 
Joh Tachibana, som kallar sig punkpoet. ”Om inte dik-
ten är rolig att läsa 100 gånger, då slänger jag den”, me-
nar Joh Tachibana. 

Även författaren Yoko Tawada fanns på plats för att i 
ett samtal med Yukiko Duke berätta om sin roman Det 
nakna ögat – en bok som skildrar resan från öst till väst, 
Tokyo till Berlin, och språkförbistringen samt kultur-
krockarna. 

Europeisk poesi var ett annat tema med fokus på da-
gens poesi. Poeter som bland annat Katarina Frostens-
son, Athena Farrokzhad, Tuomo Heikkanen, Panayotis 
Ionnadis,  Sjon och Imtiaz Dharker läste sina dikter.    

Kristian Hallberg från Sundbyberg tilldelades Umeås 
novellpris 2014. För den vinnande novellen ”De döda 
hänger från taket” belönas han med äran samt 50 000 
kronor.

ÅE

Lyckad Litteraturfest i Umeå

För sjunde året i rad arrangerades 
årets Littfest i Umeå i mitten av 
mars. Över 150 medverkande från 20 
länder under kulturhuvudstadsårets 
Littfest. Bland arrangörerna fanns bland 
annat Länsbibliotek Västerbotten och 
stadsbiblioteket i Umeå.

Gunilla Brinck, Länsbiblioteket och stadsbiblio
tekets Katarina Markström och Sara Johansson.
Gunilla Brinck, Länsbiblioteket och stadsbiblio
tekets Katarina Markström och Sara Johansson.

Det bästa med Littfesten är 
kanske priset – 200 kronor för 
riktigt bra kultur för alla.

Jenni Laiti och Anders Sunna.
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 Informationskompetens, mediekunnighet och 
digital kompetens är färdigheter som ryms inom 
det av Unesco lanserade samlingsbegreppet Me-
dia and Information Literacy och som i svensk 

översättning blivit medie- och informationskunnighet. 
I en allt mer informations- och teknikintensiv vardag 
behöver vi kunskap för att förstå mediers roll i samhäl-
let, hur vi inte bara kan hitta information utan även 
analysera och kritiskt värdera den samt hur vi kan ta 
till vara på de möjligheter som numera ges att själva 
bidra med innehåll i olika (deltagande) medier. 

Biblioteken som ett slags demokratins nav för fri 
tillgång till kultur, kunskap och information till alla 
oavsett om den är fysisk eller digital, dess roll som 
lokalkontor för medborgarkunskap och som resurs 
både i det grundläggande och högre lärandet har – i 
bred bemärkelse – lång erfarenhet av allt det som ryms 
inom begreppet MIK. Också den forskning som bedrivs 
inom biblioteks- och informationsvetenskap har sedan 
cirka trettio år tillbaka – alltså innan det digitala ge-
nombrottet var ett faktum – utvecklat och genererat 
kunskap inom ramen för begreppet informationskom-
petens och som relaterar till de frågor som ryms inom 
begreppet MIK. 

I en ny antologi, framtagen på uppdrag av Svensk 
biblioteksförening, presenteras forskning som bib-
lioteks- och informationsvetenskapen (B&I) bedriver 
i relation till MIK. Medie- och informationskunnighet i en 
biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning är en 
bred antologi där nio forskare, inklusive antologins 
redaktörer Johanna Rivano Eckerdal och Olof Sundin, 
presenterar resultat från olika studier där de på olika 
sätt arbetat med MIK-relaterade uppgifter. 

– Det är en populärvetenskaplig forskningsantologi 
där vi och alla de författare som bidrar presenterar den 
som vi då tycker ganska omfattande forskning som 
finns inom det fält som man numera väljer att beskriva 

som medie- och informationskunnighet, MIK. Bland 
annat för att visa att det finns en ganska lång tradi-
tion av forskning inom detta fält och även en ganska 
lång tradition av praktiskt arbete med de här frågorna 
på biblioteken, säger Olof Sundin, professor i biblio-
teks- och informationsvetenskap, Institutionen för 
kulturvetenskaper, vid Lunds universitet och Johanna 
Rivano Eckerdal, fil dr och lektor i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap vid samma universitet.

Det är viktigt, menar de, när man lanserar ett nytt 
begrepp som MIK som ger en bra beskrivning av det 
som händer, att man visar att detta är något som biblio-
tek och biblioteks- och informationsvetare har sysslat 
ganska mycket med. 

Medie- och informationskunnighet har snabbt eta-
blerat sig som ett användbart begrepp inte minst i dis-
kussionerna kring skola och lärande. Begreppet är en 
översättning från engelskans Media and Information 
Literacy. Literacy är ett stort och vitt begrepp som är 
svårt att översätta till svenska. I olika sammanhang 
har man använt sig av ordet ”kompetens” eller ”kun-
nighet”, i vissa fall har man också talat om ”littera-
citet”.

– Med begreppet medie- och informationskunnig-
het fångar man upp det arbete som delvis har bedri-
vits i separata traditioner, i samhället, i skolan, på 
biblioteksfältet – även forskningen har ägnat sig åt de 
här frågorna på olika sätt. Med den utveckling och de 
konsekvenser som digitaliseringen får kommer de här 
frågorna få så många gemensamma beröringspunkter 
att man kan komma att se det som ett samlat begrepp 
istället och som MIK fångar upp på ett intressant sätt, 
säger Johanna Rivano Eckerdal. 

Är användningen av MIK-begreppet kontroversiellt i förhål-
lande till det i B & I-sammanhang mer vedertagna begreppet 
informationskompetens?
– Jag tycker att den här antologin visar att från forsk-
ningsfältets sida är det ingen konflikt. Jag tror snarare 
att det är viktigt att understryka att de här frågorna 
som man försöker lyfta fram med hjälp av det nya be-
greppet är långt ifrån nya för biblioteksfältet eller B & 
I. När man lanserar ett nytt begrepp eller en ny term 
i ett försök att beskriva ett fenomen är det viktigt att 
hänga på och visa att det som man nu försöker lansera 
med hjälp av det här begreppet är något som vi har stor 
erfarenhet av, säger Olof Sundin.

Duger då inte informationskompetens längre?
– Det viktigaste är inte akronymer eller begrepp utan 
vad de står för och vad man gör. Om det nu är så att ett 
begrepp som medie- och informationskunnighet har 

Alla talar om MIK
På senare år har medie- och informationskunnighet 
lanserats som ett samlingsbegrepp för de kunskaper, 
förmågor och förhållningssätt som människor behöver 
för att ha möjlighet att aktivt ta del i samhället och utöva 
sina fri- och rättigheter samt fatta medvetna beslut. MIK 
inkluderar färdigheter och kompetenser som länge hört 
till bibliotekens kärnuppgifter: digital kompetens och 
informationskompetens. Även inom B & I-forskningen 
finns en tradition inom detta fält, vilket bl a en ny 
forskningsantologi vill visa.

Av Henriette Zorn
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fastnat i medvetandet hos beslutsfattare, politiker och 
skolledare så är det väl alldeles utmärkt att använda det.

Johanna Rivano Eckerdal påminner om att informa-
tionskompetens är ett begrepp som också har diskute-
rats mycket eftersom många har ifrågasatt hur lämp-
ligt eller hur användbart det egentligen är.

– Men informationskompetens har kommit att bli en 
term som man nu är ganska bekväm med och där man 
känner att man verkligen har något att komma med på 
biblioteken och även inom forskningen. Men det kan-
ske kan vara så att när det kommer ett nytt begrepp 
som MIK uppstår en viss osäkerhet om huruvida man 
har de kompetenser som behövs för att arbeta med just 
det begreppet. Och då menar vi att så är det absolut och 
vi vill bidra till att stärka självförtroendet vad gäller be-
greppet.

Antologin kan vara ett sätt att visa personer på olika 
positioner och som kanske inte är så bekanta med vad 
som faktiskt görs inom biblioteksområdet idag, på den 
bredd av verksamhet som finns och att det har en hög 
relevans och på ett väsentligt sätt kan bidra till den typ 
av kunskap, förmågor och förhållningssätt som man 
lyfter med hjälp av begreppet medie- och informations-
kunnighet. 

I förordet till antologin skriver redaktörerna att det 
finns många fördelar med att kunna enas kring ett be-
grepp, i det här fallet MIK, inte minst underlättar det 
i diskussioner med andra aktörer. Vilka andra fördelar 
finns det?

– Genom att betona ”media” och inte bara ”infor-
mation” när man talar om de här frågorna, lyfter man 
fram en annan aspekt som förtydligar att ”informa-
tion” har ett slags materiell koppling. Information är 
inte bara något som skvalpar runt i nätverkssamhäl-
let utan det är kopplat till specifika tjänster, specifika 
programvaror och specifika tidskrifter m m. I det fallet 
tror jag att mediesidan i det som kallas Media Literacy 
kan bidra med någonting. För ju mer digitala de här frå-
gorna blir, ju mer flyter de också samman och då blir 
inte lika meningsfullt att behandla just Information 
Literacy för sig och Media Literacy för sig, säger Olof 
Sundin. 

Johanna Rivano Eckerdal bidrar i antologin med ex-
empel från sin avhandling hur MIK kan förstås i rela-
tion till medborgarskap. Louise Limberg i sin tur pre-
senterar forskning från tre decennier om relationen 
mellan lärande och informationssökning, Cecilia Gär-
dén bidrar i sin text med undersökningar om vuxen-
studerande i relation till informationskompetens, bara 
för att nämna några av de forskare som skriver i antolo-
gin. Ett förenande drag, enligt redaktörerna, i nära nog 

samtliga bidrag, är att den forskning som presenteras 
har bedrivits utifrån ett sociokulturellt perspektiv som 
just understryker informationssökningens eller läran-
dets sociala och kulturella dimension och inte enbart 
som en kognitiv process.

– Det kan handla om att visa, som Louise Limberg 
gör, hur elevers informationssökning och lärarnas och 
bibliotekariernas arbete med detta är nära kopplat till 
den undervisningskultur som finns på skolan, säger 
Olof Sundin.

Johanna Rivanno Eckerdal framhåller att den forsk-
ning som presenteras i antologin har bedrivits på ett 
sätt som gör det tydligt att informationskompetens 
som begrepp inte är någonting statiskt, löst flytande 
och ständigt detsamma. Man har i sina forskningsstu-
dier lagt stor vikt vid att visa relationen mellan inne-
håll och det sammanhang där innehållet skapas och 
används.

Guldkornen av det som försiggår inom ett forsk-
ningsfält där B & I-ämnet fått gott genomslag natio-
nellt – så vill redaktörerna sammanfatta innehållet i 
antologin. 

– När vi började jobba med det här och kontaktade 
vårt nätverk av kollegor och bekanta inom forsknings-
fältet, var alla så positiva och ville vara med och med-
verka och gjort det på ett sådant intressant sätt, säger 
Olof Sundin.

– Bakom alla begreppsdiskussioner så är det här 
frågor som de personer som skriver i antologin har 
forskat om och har ett stort engagemang i. Och att få 
dela med sig av det i den här formen har vi förstått att 
många tycker är givande, fyller Johanna Rivano Ecker-
dal i. ■

Olof Sundin och 
Johanna Rivano Eck
erdal är redaktörerna 
bakom antologin 
Medie- och informa-
tionskunnighet i en 
biblioteks- och infor-
mationsvetenskaplig 
belysning.
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”Den artist som inte vill ha sin musik på Spotify kan bara låta 
bli att lägga upp sin musik där. Men det finns inget sätt att 
hindra biblioteken från att låna ut ens böcker.”

Frilansjournalisten Kalle Holmqvists sjätte bok är 
en satirisk roman om radikala Jesper och hans vänner 
som lever i ett sönderfallande segregerat Stockholm. 
Sopbergen växer i takt med att samhällsservicen rus-
tas ner. De radikala 30-åringarna i förorten vill visa 
på dumheten att förbjuda fildelning och börjar därför 
skriva fejkade insändare som plötsligt tas på största 
allvar. Boken är en lättläst satir och drift med många 
av dagens samhällsföreteelser. Ett tydligt politiskt 
vänster inlägg men även en underhållande och realis-
tisk parodi över all politisk korrekthet. Kalle Holmqvist 
berättar varför han skrev boken.

– Mest av allt för att jag ville kritisera jakten på fil-
delare och kulturens kommersialisering. Kultur måste 
i alla sammanhang gå före pengar och vinstintresse, 
tycker jag.

– Men jag ville också skildra hur svårt det kan vara 
att göra världen bättre. Och hur illa det kan gå om man 
försöker tränga undan allt som är jobbigt i stället för att 
acceptera att det är jobbigt och sedan göra sitt bästa för 
att förändra det.

Kalle Holmqvists eget förhållande till bibliotek är 
starkt eftersom hans mamma är bibliotekarie. Biblio-
tek har alltid varit väldigt viktiga för honom.

– Jag har alltid läst mycket men aldrig haft pengar, så 
biblioteken har betytt mycket. Redan som liten hängde 
jag på biblioteket. Att ge biblioteken mer pengar vore 
en jätteviktig investering. Jag skulle gärna se att bib-
liotekarier var mer synliga i samhällsdebatten och pra-
tade om varför det är viktigt med gratis kultur.

Vad har du själv för förhållande till upphovsrätten, som del-
ägare i Murbruk förlag?
– Jag tycker det är oerhört viktigt att upphovsmän 
säger ifrån när EU och riksdagen inför konstiga lagar, 
som fildelningsförbudet, och skyller på upphovsmän-
nens intressen.

– Det är dags för författare och andra kulturskapare 
att slå näven i bordet och säga: Inte i mitt namn. Vi 

förlorar inte pengar på att kultur sprids. Och jag hade 
själv aldrig börjat skriva om jag inte kunnat få ta del av 
kultur gratis, till exempel genom bibliotek. Men jag är 
förstås inte emot upphovsrätt i sig. Det är viktigt att 
den som skapat något har rätt till det. Storföretag ska 
inte kunna sno texter jag har skrivit och tjäna pengar 
på det, eller publicera dem i sammanhang där jag inte 
vill vara med. Jag är bara mot upphovsrättsextremis-
men och mot den speciallagstiftning som riktas mot 
fildelning.

I romanen får vi en natt följa med när det första bib-
lioteket ska brinna. ”Vad ska man säga om bibliotekari-
erna? Kulturtanterna? Nu hukar de bakom sina lånediskar 
medan man hotar att avveckla hela deras yrkeskår. Inte ens då 
kan de höja rösten.”

I det här sammanhanget är det kanske en liten tröst 
att det inte finns något bibliotek i Blåsut idag. ■

Bränn biblioteken!
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Bränn biblioteken är titeln på en ny bok om hur en ironisk 
kampanj – om att ”piratutlånen” på biblioteken hotar 
upphovsrätten – spårar ur när den tas på fullaste allvar. 
Plötsligt tycker alla att biblioteken är den största tjuven 
som delar ut kunskap och kultur gratis…

Av Åsa Ekström
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en av de verksamheter som är särskilt viktiga att sam-
råda med och om.

Utvecklingsrådets vägledande beslut
URV menar att lagarna kan uppfyllas genom fjärrlån 
och samverkan och att planeringen ska utgå ifrån för-
utsättningarna i den egna kommunen. Tja, det torde 
enligt min åsikt vara tveksamt att det räcker till. URV 
förefaller helt att bortse från lagarnas samverkande 
kraft på biblioteken och att det gäller hela landet, inte 
bara de kommuner som anslutet sig till olika förvalt-
ningsområden.

Jag delar URVs åsikt att det är bra med fjärrlån och 
samverkan. Men att förlita sig på att andra bibliotek 
ska lösa ett annat biblioteks lagstadgade skyldig heter 
är väl ändå att gå lite långt. Det finns i och för sig sam-
verkan och struktur i Sverige. Internationella biblio-
teket och Sveriges Depåbibliotek är två sådana exem-
pel. Ájttes bibliotek i Jokkmokk som är ett föredöme 
när det gäller samverkan för samisk litteratur och är ett 
annat exempel på struktur och arrangemang. 

Hur borde det fungera
Jag har ingen färdig universallösning om hur det skul-
le kunna fungera. Lagarna är tämligen nya, förväntan 
ökar från minoritetsgrupperna, biblioteken har ett 
läsfrämjande uppdrag, besök och utlåning sjunker. Då 
kanske de drygt 800 000 personer, och med dem efter-
följande generationer, är en grupp värd att satsa på.

Många är de kommuner som redan satsar på olika 
sätt på minoriteterna men större effekt skulle säkert 
uppnås genom samverkan. Frågan är vem som ska ta 
initiativet?

Leif Mårtensson
Umeå kultur

Medlem i Umeå kommuns arbetsgrupp för minoritetsspråk

Minoritetsspråken – en del av 
bibliotekens dagliga arbete eller inte?

BBL 
DEBATT

 Sverige har sedan 2009 en Lag om Nationella 
Minoritetsspråk (SFS 2009:724). Samma år an-
togs en ny språklag (SFS 2009:600). 2008 antogs 
regeringspropositionen (prop 2008/09:158) Från 

erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de natio-
nella minoriteterna. Därför torde frågan i rubriken be-
svaras med ja. När jag läser utvecklingsrådets svar (BBL 
09:2013) på frågan om hur biblioteken ska följa skriv-
ningen i den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) i kom-

bination med de övriga lagarna så förefaller 
svaret att vara nej.

Lagarna
Inledningsvis tycker jag att det är värt att 
påminna om två väsentliga paragrafer i 
de olika lagarna. Bibliotekslagens § 5 säger 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt de natio-
nella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att 
erbjuda litteratur på de nationella minoritets-
språken

Minoritetslagens § 4 säger I språklagen 
(2009:600) anges att det allmänna har ett sär-
skilt ansvar för att skydda och främja de natio-
nella minoritetsspråken.

 Det allmänna ska även i övrigt främja de na-
tionella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas 
särskilt.

Lagarna gäller inte enbart de kommuner som frivil-
ligt anslutit sig till de olika förvaltningsområdena utan 
gäller samtliga kommuner, landsting och myndigheter.

Minoriteterna
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är till-
synsmyndigheter för uppföljning av lagen beräknar 
att det finns drygt 800 000 personer som tillhör någon 
av de fem minoriteterna, judar, romer, samer, sverige-
finnar och tornedalingar.

Samråd
Samråd är en central del i minoritetslagstiftningen 
som ska skapa en samsyn mellan kommuner, lands-
ting, myndigheter och minoriteterna om vad som ska 
göras och hur det ska göras. Sannolikt sker samråd i de 
kommuner som själva har valt att anmäla sig till något 
av förvaltningsområdena medan det troligen är min-
dre vanligt förekommande i de övriga kommunerna. I 
regeringens proposition Från erkännande till egenmakt 
(prop 2008/09:158 sid 70) pekas bl a biblioteken ut som 

Leif Mårtensson är medlem i 
Umeå kommuns arbetsgrupp 
för minoritetsspråk. 
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MÅNADENS UPPSATS MarieLouise Samuelsson

Ulrika Wahlström
Läsa och samtala. Vad 
betyder folkbibliotekens 
bokcirkel för användaren? 
Masteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, institu-
tionen biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Bibliotekshög-
skolan, 2013. 

Bokcirklar i bibliotekens regi kan skapa förväntningar på att den deltagande 
bibliotekarien både ska ha och ska förmedla mer kunskap än vad cirkeldeltagarna 
har. Det framgår i Ulrika Wahlströms uppsats ”Läsa och samtala. Vad betyder 
folkbibliotekens bokcirkel för användaren?” 

 Varför deltar Agnes i bibliotekets bokcirkel 
med Strindberg som tema? Hur mycket beror 
det på slumpen att Beata och Cecilia väljer en 
bokcirkel med allmänt tema? Vad får Doris 

och Elin ut av den feministiska bokcirkeln?  
Syftet med Ulrika Wahlströms uppsats Läsa och sam-

tala. Vad betyder folkbibliotekets bokcirkel för användaren? 
framgår alltså tydligt av titeln. Det är en undersökning 
av upplevelser och förväntningar hos fem deltagare i 
tre skilda bokcirklar. Gemensamt för bokcirklarna är 
att de arrangeras i regi av ett folkbibliotek, att de är 

öppna för alla samt att minst en biblioteka-
rie är när varande. 

Det framgår på ett sympatiskt sätt att 
det här är en uppsats med ursprung i för-
fattarens egen läsglädje. Hon beskriver ut-
förligt och kärleksfullt sina tidiga minnen 
av böcker och biblioteket ”som låg precis 
vid skolan” och som något oumbärligt. En 
plats där det fanns obegränsat med böcker 
att välja bland och vuxna att prata med och 
inspireras av. 

Dessa upplevelser blev den huvudsak-
liga anledningen bakom valet att läsa bib-
lioteks- och informationsvetenskap och så 

småningom också valet av uppsatsämne genom att un-
dersöka något som har med bibliotekens läsfrämjande 
verksamhet att göra. 

Relaterat till detta för Wahlström intressanta och 
tankeväckande resonemang kring den konsensus som 
råder kring att läsning, helst av kvalitetslitteratur, är 
att betrakta som något entydigt positivt och nyttigt.

Uppsatsen tar bland annat upp Litteraturutredning-
en, Läsandets kultur (SOU 2012:65) som understryker 
att läsning är nödvändig för att medborgare aktivt ska 
kunna delta i det demokratiska samhället och littera-
turens viktiga roll för att barnen ska klara skolan. Här 
finns också bildningsperspektivet och vikten av att 
vara förtrogen med det litterära kulturarvet. 

I denna konsensuspräglade syn på litteratur tillmäts 
som bekant tillgång till bibliotek och bibliotekarier, 
stor betydelse i debatten och politiken.

Som redan nämnts var det också lusten till läsning 
och kärleken till litteraturen som fick uppsatsförfat-
taren att välja bibliotekariebanan, samtidigt som hon 
upptäcker ett svagare samband mellan läsning och 
yrket än vad hon själv och den offentliga debatten för-
utsätter:  

”Jag hade redan innan jag började utbildningen för-
stått att läsning och litteratur inte längre var centrala 
inslag, men jag hade nog inte väntat mig att de skulle 
vara så frånvarande”. 

Att utforska bibliotekens bokcirklar blir därmed ett 
sätt att arbeta med något där biblioteksverksamheten 
garanterat har att göra med läsning och litteratur. 

I uppsatsen tar hon upp den inte alltför omfattande 
forskning som redan finns om bokcirklar med bibliotek 
som arrangör. I Boksamtal – intervjuer med bibliotekarier 
och deltagare i olika litteraturcirklar (2003) belyser Lena 
Havels och Solveig Kraft sådant som hur bibliotekarier 
arbetar litteraturpedagogiskt, cirkelns gruppdynamik 
och konstaterar att deltagarna får nya infallsvinklar på 
böcker de redan läst och får tips på ny läsning. 

Ytterligare en uppsats, Anna Carin Karlssons och 
Anneli Petterssons Ibland så kan en bok som jag har tyckt 
var lite halvdöd plötsligt få liv och piggna till. En kvalitativ 
studie av formella och informella läsecirklar (2007), under-
söker både fristående cirklar och andra som arrangeras 
av bibliotek. 

Ulrika Wahlström vill veta mera om ”förväntningar, 
förhållningssätt och upplevelser”, vilken betydelse del-
tagarna tillskriver bibliotekens bokcirklar. 

Agnes (informanterna har på sedvanligt sätt ano-
nymiserats och försetts med kodnamn, i bokstavsord-
ning) som är pensionär har gått med i bokcirkeln med 
Strindberg-tema för att ”komma hemifrån”. Att det 
blir bokcirkel istället för någon annan aktivitet, vilken 
som helst, beror på att biblioteket ligger nära. Hon har 

Att läsa i cirkel
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KRÖNIKA Erik Stattin

 Man måste nästan vara blind 
på ena ögat om det enda man 
ser på nätet är 140 tecken långa 
Twitter-meddelanden och om 

man beklagar sig över snuttifieringen av jour-
nalistiken och den offentliga debatten, när den 
nu funnit sin plats i den digitala världen. Visst 
finns det mycket man kan jämra sig över (ta 
t ex hur gränsen mellan reklam och oberoende 
granskande journalistik alltmer suddas ut), 
men faktum är ju att det bara finns mer av allt 
och att människor allt mer efterfrågar kvalitet.

Jag tänker till exempel på hur den långformiga läsningen på nätet har fått 
ett rejält uppsving den senaste tiden. Den ena sajten efter den andra dyker upp 
som erbjuder långa och fördjupande artiklar i ämnen som det aldrig skrivits 
om tidigare. Tvärtemot alla spådomar om att den långa artikeln är överspelad 
verkar det bara finnas ett allt större intresse för det gedigna reportaget. 

Det är nästan så att det har blivit en egen genre, den dokumentära långa 
webbartikeln, skickligt berättad med alla verktyg i skrivarlådan. Webbens 
närmast oändliga målarduk främjar den här sortens fördjupning. I Sverige 
har ju tidskriften Filter sedan länge satsat på just denna form av berättande, 
men trist nog har man medvetet valt att inte satsa särskilt ambitiöst på digital 
publicering, vare sig på webben eller i någon annan form. 

Sajter som Longform.org och Longreads.com kuraterar det bästa på nätet, 
såväl aktuella artiklar från tidningar och tidskrifter på nätet, som klassiker pu-
blicerade i tidskrifter för årtionden sedan.

Vissa provar nya affärsmodeller för att kunna finansiera nyproducerad jour-
nalistik. Matter t ex, säljer nyskrivna djuplodande artiklar om vetenskap och 
teknologi, skrivna och researchade av kunniga vetenskapsjournalister, för en 
spottstyver, men till en internationell publik och anpassade för att läsas både i 
webbläsaren och i läsplattan.

Tjänster som Pocket och Instapaper har sedan länge fungerat som ett sätt 
för webbläsare att samla och göra längre innehåll på nätet mer lättillgängligt, 
t ex genom att rensa bort irriterande reklam och bara fokusera på innehållet.

Nya plattformar, såsom Medium, är gjorda specifikt för att låta skribenter 
breda ut sig om ett ämne, berätta historier och inte låta artificiella begräns-
ningar bestämma över längden. Detta är dock i sig ingen garanti för god kvali-
tet, vare sig innehållsligt eller stilistiskt. Det nymornade intresset för långfor-
men har ibland slagit över i för mycket och för detaljerat berättande, i synner-
het om det saknas skickliga redaktörer.

En undersökning gjord av ett företag som specialiserat sig på storskalig mät-
ning av vad folk klickar på och läser på nätet visade att över hälften av använ-
darna på nätet spenderar mindre än 15 sekunder på att aktivt ta in innehållet 
på en sida. Budskapet till mediaföretagen och de som köper reklam borde vara: 
ni må mäta klick och sidvisningar men ingen bryr sig om innehållet. Tricket för 
att få folk att stanna och behålla läsarnas uppmärksamhet kan vara något så 
enkelt som att faktiskt erbjuda bra, långa, artiklar om ämnen som väcker in-
tresse och empati. Undersökningen visade också att det som engagerar läsare 
mest och längst är riktiga nyheter, inte de klickbeten som mediasajter (allt från 
Aftonbladet till BuzzFeed) pumpar ut. 

Om jag ska avsluta med ett tips på långläsning, i ett ämne som dessutom 
känns högaktuellt, så skulle det nästan vara den hyfsat nystartade engelska 
sajten Model View Culture. Den är fylld med feministiska analyser av digitalise-
ringens baksidor: smart, kritisk och… lång.

tidigare deltagit i en cirkel med Selma Lagerlöf-tema 
och hoppades på att lära sig mera om Strindberg. Hon 
är därför inte helt nöjd – hon trodde att bibliotekarien 
skulle vara ”mera påläst”. Beata, också hon pensio-
när, deltar i en allmän bokcirkel och beskriver hur läs-
ningen ger aha-upplevelser, kanaliserar ett långt livs 
erfarenheter, samtidigt som hon får nya insikter och 
perspektiv. Den tredje pensionären, Cecilia, betonar 
vikten och nöjet av att träffa nya människor, gemen-
skapen och läsningen som ett gemensamt intresse.  

Doris och Elin är ”30 plus” och småbarnsföräldrar, 
bägge deltar i en feministisk bokcirkel, vilket blir ett 
självklart val när en sådan erbjuds. Doris upplever inte 
att cirkeln och böckerna ger några nya insikter, det som 
är inspirerande är bekräftelsen av att ”det här (femi-
nism) är viktiga frågor”, värda att tänka på och jobba 
med. 

Elin får också hon sina åsikter bekräftade, det ger 
henne ”hopp om världen”, att de andra cirkeldeltagarna 
har samma inställning till feminism. Hon ser det också 
som att hon har utvecklats personligt och politiskt av 
att delta i cirkeln. 

De kvantitativa intervjuerna analyseras genom til-
lämpning av teorierna om pragmatiska, traditiona-
listiska och emancipatoriska strategier. Ytterligt för-
enklat kan man förklara dessa tre som samhällsnytta 
(pragmatisk), bevarande och förvaltande (traditionalis-
tisk) och frigörande, upprorisk (emancipatorisk). Wahl-
ström tillämpar också ”flow” som beskrivning av ett 
tillstånd av lust som upphäver tid och rum. Resultatet 
av de kvalitativa intervjuerna visar att cirkeldeltagan-
det har både pragmatisk och emancipatorisk betydelse, 
att ”flow” också är viktigt, medan den traditionalistis-
ka aspekten inte är särskilt framträdande. 

Vid sidan av teorierna ger intervjuerna en läsvärd in-
blick i bokcirkeldeltagarnas sätt att tänka kring cirkeln 
och det de läser. Precis som Ulrika Wahlströms förmed-
ling av sin egen läslust blir det till ovanligt personliga 
berättelser, om böckernas och bibliotekens betydelse. 
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UTBLICK Om e-böcker Tottie Lönn

NORGE

Ny inköpsordning
Inköpsordningarna i Norge är föremål för 
besparingar i år och ska även ses över och 
förnyas under 2015. Genom inköpsordning-
arna sprids som bekant kvalitetsböcker och 
tecknade serier över landet via biblioteken.

Litteraturbudgeten under Norsk kultur-
fond har skurits ned med 10 miljoner, och 
det innebär att de skönlitterära inköpsord-
ningarna, som utgör tre fjärdedelar av den 
totala litteraturbudgeten, reduceras till 5,3 
miljoner (de andra som drabbas är bl a klas-
sikerstödet, nynorskstödet och periodiska 
publikationer).

Under 2014 fortsätter visserligen de två 
skönlitterära delarna (vuxna och barn), 
men minskas i omfattning och ger en något 
lägre betalning per bok. Under året ska Kul-
turrådet se över systemet i en dialog med 
författare, översättare, förlag och bibliotek. 
Förnyelse behövs inte minst för att Kultur-
rådet under perioden 2012–2014 ingått ett 
avtal med Den norske Forleggerforening, 
Norsk Forleggersamband och Den norske 
Forfatterforening om en provperiod med 
e-böcker – ett projekt som är en del av ny 
norsk skönlitteratur för vuxna. 

I arbetet med den nya genomgången har 
man många tidigare utredningar att bygga 
på.
(www.kulturradet.no)

DANMARK

Gröna bibliotek
Köpenhamn är utsedd till grön huvudstad 
2014. Av 17 storstäder i Europa har Köpen-
hamn vunnit EU:s ”European Green Captial 
Award”. Det innebär att staden under året 
ska vara centrum för europeisk kunskaps-
utveckling när det gäller gröna lösningar.

Vad betyder det för biblioteken? Enligt 
Jacob Heide Petersen, chef för huvudbiblio-
teket och för kommunens biblioteksfack-
liga avdelning, kommer huvudbiblioteket 
att se över själva byggnaden och uppdatera 
reglerna för energibesparingar. Dessutom 
kommer föredragsverksamheten att sätta 
fokus på gröna lösningar.

Enligt en artikel i Danmarks biblioteker 
har en av fyra danska kommuners folk-

bibliotek en grön politik för driften. I vart 
sjunde bibliotek har man tagit miljöhän-
syn när det gäller själva byggnaderna, och 
vart sjätte bibliotek arbetar med miljön på 
andra sätt, t ex i förmedlingssammanhang. 
Uppgifterna kommer från Danmarks bib-
lioteksforenings budgetundersökning inför 
Budget 2013 och är alltså inte alldeles färska.

Främst framstår Albertslunds Bibliotek 
med huvudbiblioteket ”Det Gyldne Biblio-
tek”, ritat av Henning Larsens arkitektbyrå, 
att vara. Det är miljöcertifierat och biblio-
teket är dessutom en aktiv förmedlare av 
”grön kunskap”. Biblioteket lånar exem-
pelvis ut el- och vattenmätare och deltar i 
kommunens miljösamtalsgrupp.

”Nordens största folkbibliotek”, Aarhus 
kommande huvudbibliotek Dokk1, kom-
mer troligen att slå alla andra bibliotek 
även beträffande miljöaspekter. Bland an-
nat kommer det att finnas 3 000 kvadrat-
meter solceller på taket. Själva byggnads-
processen har omfattat en helhetssyn 
där byggnadens långsiktiga ekonomiska 
bärkraft väger lika högt som hänsynen till 
miljömässiga, sociokulturella och tekniska 
aspekter. Biblioteket beräknas bli klart i 
slutet av 2014 eller början av 2015.
(Danmarks biblioteker 2014:1)

ENGLAND

Folkbibliotekens framtid utreds
Ministrarna för Department of Culture, 
Media and Sport och Department for Com-
munities and Local Government har nu 
beslutat om en oberoende utredning om 
folkbiblioteksservicen i England. Huvud-
frågorna som ska besvaras är: Vad är folk-
bibliotekens kärnverksamhet i framtiden? 
Är den nuvarande modellen den mest 
allsidiga och effektiva? Vad är folkbiblio-
tekens roll?

Uppdraget att leda arbetet i en expert-
grupp har getts till William Sieghart. 
Den rådgivande gruppen består av åtta 
välkända personer från biblioteks-, förlags- 
och medie världen. Ordförande William 

Sieghart är en mångsidig man, entrepre-
nör, filantrop och förläggare. Han har bl a 
grundat Forward Prizes for Poetry, Big Arts 
Week och Street Smart. Han ledde även 
regeringens utredning om e-utlåning 2013. 
Rapporten ska vara klar i slutet av året.
(www.gov.uk)

UKRAINA

Sammandrabbningarna i Kiev
Under januari och februari befann sig 
Ukrainas riksdagsbibliotek (National 
Parliamentary Library) i centrum av Kievs 
oroligheter. Vice ordförande i Ukrainas 
biblioteksorganisation, Valentyna Pash-
kova, uttalade sig om situationen på IFLA:s 
webbplats (4 mars 2014). 

Allvarliga sammandrabbningar mellan 
protesterande och regeringsoldater ägde 
rum framför biblioteket, och torg och gator 
omkring var fyllda av rök och eld från brin-
nande bildäck som aktivisterna sökte skydd 
bakom. Bibliotekarierna höll sig neutrala 
och tog ingen direkt del i protesterna, men 
räddade människor och fortsatte att skydda 
samlingarna och biblioteksbygganden. 
Dessutom öppnade Röda korset ett fältsjuk-
hus i bibliotekets bottenvåning. Aktivister 
från Maidan försvarade biblioteket tillsam-
mans med bibliotekarierna dygnet runt 
och byggnaden, samlingarna och perso-
nalen förblev oskadade, skriver Valentyna 
Pashkova. De politiska motsättningarna 
har senare hårdnat, som bekant.
(www.iflaorg)

USA

Om e-böcker interaktivt
Ett nytt sätt att ha biblioteksmöten? Nu 
gäller det e-böcker, och informationen ska 
vara så färsk som möjligt. ”The Present 
and Future of E-books,” var ALA:s andra 
interaktiva diskussion i realtid i serien 
American Libraries Live. Diskussionen 
leddes av Sue Polanka, verksam inom ALA 
och bl a e-boksexpert och medförläggare till 
den nya tidskriften ”eContent Quarterly”. 
Det hela ägde rum i mitten av mars med 
framstående experter i panelen. Diskus-
sionen spelades in och kan nås på www.
americanlibrarieslive.org
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Johanna Dahlin, Gustav Källstrand, 
Bengt Erik Eriksson
Bokbyggare: Carlsson bokförlag 
under trettio år
Carlssons, 2013 

Förlags- och för-
läggarhistorik är 
en speciell genre. 
Det finns en upp-
sjö memoarer där 
(manliga) förläggare 
berättar om möten 
med kända författare, 
oväntade succéer och 
våghalsiga beslut 
– alltid i anekdotisk 

form och ofta i branschinternt ryggdunk-
ande ordalag. Förläggaren är stolt över 
sin kulturella gärning och generös med 
omdömen såväl om andra som om sig 
själv och det egna förlaget. Då förläggare 
inte sällan är färgstarka personligheter 
med stort inflytande har den här typen av 
livshistorier gett genklang också i större 
sammanhang. När bokmarknadshistoria 
skrivs har förläggaranekdoter använts som 
en kunskapskälla – något som naturligtvis 
inte är oproblematiskt med tanke på det 
nostalgiska skimmer som genomsyrar 
berättelser av memoarens snitt.

När Carlsson Bokförlag firar att det gått 
30 år sedan starten 1983 görs det med Bok-
byggare, en lite annorlunda förlagshistoria 
än den gängse. Istället för nedtecknade 
minnen av grundaren och förlagschefen 
Trygve Carlsson, diskuterar här tre forskare 
knutna till Linköpings universitet – 
Johanna Dahlin, Gustav Källstrand och 
Bengt Erik Eriksson – Carlssons roll i 
svenskt förlagsväsen. Men syftet är bredare 
än så, framhåller författarna i inledningen. 
Meningen är att teckna den svenska bok-
marknadens utveckling generellt, med 
Carlssons som ett exempel.

Syftet visar på bokens största problem: 
den utger sig för att vara något delvis annat 
än vad den är. Förvisso finns passager med 
allmänna resonemang om bokmarknaden, 
men de utgör en liten del av innehållet 
och tillför ingen ny kunskap (utan utgår 

från översikter som t ex Litteraturen i 
mediesamhället av Ann Steiner). Dessutom 
är de skrivna utifrån grundantagandet att 
Carlsson Bokförlag spelar en viktig roll som 
motvikt till bokbranschens tilltagande 
kommersialisering. Perspektivet är med 
andra ord uteslutande Carlssons eget. 

Om författarna vore öppna med att 
boken är en hagiografi över Trygve Carlsson 
och hans bokförlag skulle detta vara helt i 
sin ordning. Mer problematiskt blir det när 
de försöker klä samma skildring i veten-
skaplig dräkt. Ett närliggande bekymmer 
är att författarnas och projektets koppling 
till förlaget aldrig klargörs för läsaren. Hur 
kommer det sig att de har valt att skriva 
en bok om just Carlssons bokförlag (om 
det nu bara är ett exempel bland andra)? 
Trygve Carlsson konstaterar i epilogen att 
boken inte är ett beställningsverk och att 
initiativet kommer från Bengt Erik Eriks-
son. Det stämmer säkert, men det gör inte 
Bokbyggare till en neutral framställning. 
Tvärtom utmålas förlaget och förläggaren 
i nästan uteslutande positiva termer. Den 
kritik som skymtar förbi vänds oftast till 
förlagets fördel.

De tre huvudförfattarnas genomgång 
varvas med andra perspektiv. Drygt 20 
författare berättar över ett par sidor vardera 
om deras egen relation till bokförlaget. 
Därtill rymmer boken en intervju med en 
före detta redaktör samt en historik över 
det hus i Gamla stan där Carlssons huserar. 
De många bidragen skänker bredd, men gör 
också framställningen rörig och stundtals 
upprepande. Det konstateras väl många 
gånger att förlaget har en unik och trevlig 
atmosfär, att Trygve tar sig tid och intres-
serar sig för de smalaste av ämnen, och att 
han bemödar sig om att korrespondera för 
hand. Boken vill sitta på många stolar sam-
tidigt men hade vunnit på en rakare linje.

Med detta sagt saknar Bokbyggare inte 
kvaliteter. Här finns flera intressanta 
exempel som visar Carlssons särprägel 
vad gäller urval och redaktionellt arbete. 
Bokens främsta bidrag är att den berättar 
om villkor och strategier för ett litet förlag 
som specialiserat sig på smal sakprosa och 
som verkar i gränslandet mellan veten-
skaplig och kommersiell publicering. För-

lagets eget rättesnöre är i sammanhanget 
talande: ”Om de enskilda titlarna är smala 
så är utgivningen bred.” Tyvärr undviks 
alla frågor om ekonomi och externa tryck-
bidrag. Inte heller dras paralleller till lik-
nande förlag som Atlantis, Arkiv, Gidlunds, 
Makadam och Symposion. Istället utmålas 
Carlssons som ett unikum. Om författarna 
hade vågat diskutera förlaget mer kritiskt 
hade boken varit ett värdefullt bidrag till 
svensk förlagshistoria. Nu är Bokbyggare, 
likt många förlagshistoriker, mestadels en 
hyllning till det egna förlaget.

Karl Berglund
Doktorand, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Uppsala universitet

Kåre Kverndokken (red.)
Gutter og lesing
Fagbokforlaget, 2013

Denna antologi syftar 
till att öka kunskapen 
om norska pojkars 
läsning. Texterna 
kan lätt överföras till 
svenska förhållan-
den. Författare, lärare 
och experter inom 
området läsning och 
skrivning ger sin bild. 

Den riktar sig i första hand till yrkesverk-
samma lärare och bibliotekarier, men även 
andra yrkesgrupper och föräldrar, och kan 
ha behållning av den.

Utgångspunkten och de inledande kapit-
len handlar om de norska pojkarnas ovilja 
och bristande förmåga att läsa. Gunilla 
Molloy har skrivit ett kapitel med rubriken 
”Jag ryser när jag ser en bok”. Ett uttalande 
från en pojke som förklaras med det sam-
hälle han lever i.

Boken ger en översikt av norsk litteratur 
för pojkar och berättar om de hjälteskild-
ringar som tidigt var vanliga i böckerna. 
När pojkböckerna förvandlas till ungdoms-
böcker blir det inte lika lätt för de unga 
pojkarna att hitta till läsning.

Den lättlästa faktaboksliknade serien 
om fotbollsspelaren Kasper presenteras 
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ingående och seriens popularitet förklaras 
med att den handlar om sport, ett intresse 
som många pojkar delar och som de tycker 
om att läsa om. Men populariteten beror 
säkert också på huvudpersonen Kaspers 
likhet med tidigare pojkböckers hjältar och 
deras hjältedåd.

Ett intressant kapitel är det med samtal 
med fyra norska författare om deras syn på 
pojkars läsning. Det är inte deras prisbelön-
ta böcker som lockat flest unga till läsning.

Den senare delen av boken handlar om 
vad pojkar faktiskt läser och åtgärder för 
att få dem att läsa mer. Läsning på nätet 
är något som intresserar och även om den 
läsningen är lik läsning av pappersböcker 
finns det exempel på läsning som helt skil-
jer sig från den vanliga pappersbaserade. 
Dit hör läsning och skrivning om dataspel. 
Den kommunikationen är i det närmaste 
obegriplig för den icke insatte. Här uppstår 

något helt nytt – ett kommunikationsfält 
som deltagarna kan hålla sina föräldrar 
utanför. Här gäller det att göra sig förstådd, 
inte att ha ett korrekt skriftspråk. 

Intressant är att även om pojkar kallar 
sig icke-läsare visar det sig att de ofta läser 
en hel del, dock inte skönlitteratur. Det 
kommer inte minst fram i samtalen med 
tre pojkar i kapitlet om läsarhistorier. Sms, 
textade tv-filmer, mjölkförpackningar och 
sociala medier är några exempel på texter 
som sammantaget kan uppta timmar av en 
ung mans dagliga liv.

Att ha god kännedom om elevernas tidi-
gare läsning och läsintresse är något som 
påpekas vid flera tillfällen i boken. Att ge 
sig tid till enskilda samtal om läsning med 
pojkar för att kunna hitta litteratur som 
intresserade dem är viktigt.

En grupp lärare berättar om ett projekt-
arbete i Skien som utgått från pojkarnas 

intresse av att läsa tidningar. Eleverna fick 
läsa tidningar på skoltid och arbeta med 
att göra en egen tidning. Det tillsammans 
med andra lässtimulerande åtgärder ökade 
intresset varaktigt för läsning. Gruppen 
påpekar att läsning och skrivning hör ihop. 

Ett annat spännande pedagogiskt grepp 
boken berättar om är att låta unga män 
läsa en bok och sedan göra ett nytt omslag 
till den. Omslaget ska locka unga killar att 
läsa den. Här krävs noggrann närläsning av 
boken och eftertanke.

Boken avslutas med en kommenterad 
lista över böcker i genrer som pojkar upp-
skattar att läsa. Endast en del av titlarna 
finns att låna och läsa på svenska bibliotek, 
men det är intressant att läsa vilka ämnen 
som rekommenderas för de unga.

Marianne Redman
Bibliotekarie, Örebro stadsbibliotek

RECENSIONER

Placeras 
oåtkomligt 
för barn.
Det står inte på innehållsförteckningen. Men en 
klase vindruvor kan innehålla en hel del ämnen som 
inte passar till mellis.

I ett EU-stickprov hittade man till exempel 26 
olika kemiska bekämpningsmedel i en ask vindruvor. 
Vissa av ämnena går inte att skölja bort, e�ersom de 
�nns i druvans fruktkött.

Vindruvorna är bara en av många besprutade frukter 
vi ger till våra barn. Banan är en annan värsting. 
Faktum är att nästan all mat vi äter har besprutats 
med kemiska bekämpningsmedel. De ska ta död på 
skadedjur och ogräs, men allt �er forskare oroar sig för 
vad medlen gör med oss i det långa loppet. Särskilt vad 
gäller barnen.

Men det är inte våra egna barn som utsätts för de 
största hälsoriskerna. Det gör alla de barn som lever 
nära de hårt besprutade odlingarna i andra länder, där 
mycket av vår mat produceras.

Det här ger oss i Naturskyddsföreningen kamplust. 
Vi vill sätta strålkastarljuset på den mat som de �esta av 
oss äter – den o-ekologiska maten. Det är mat från ett 
jordbruk som sprider allt mer gi�er på världens åkrar 
fastän problemen är välkända.

Därför har vi dragit igång kampanjen #byttilleko. 
Vi vill visa att ekologisk mat inte handlar om kossor i 
solnedgång och gullig småskalighet.

Vi vill visa att det ekologiska jordbruket är livsviktigt. 
Och nej, det är inte perfekt ännu. Men medan det 
o-ekologiska mest harvar på i gamla spår, så har det 

ekologiska jordbruket 
redan hittat lösningar på många av de allvarliga utma-
ningar vi står inför. Eko ger oss friskare natur, gladare 
djur och renare mat. Och det är värt varenda krona.

Du kan hjälpa oss genom att byta en vara till ekolo-
giskt nästa gång du handlar.

Och medan du byter till eko, så kämpar vi i 
Naturskyddsföreningen för schysstare mat i butikerna. 
När du blir medlem för 24 kr/mån gör du oss ännu star-
kare. För ju �er vi blir desto större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.
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Från och med 14 februari körde Malmö 
stadsbibliotek igång med att låna ut böcker 
och tidskrifter till s k papperslösa, människor 
som saknar id-handlingar. 

Malmö stadsbiblioteks chef, Torbjörn Nils-
son, är glad men inte överraskad över Förvalt-
ningsrättens dom att det inte är ett lagbrott 
att ge papperslösa lånekort.

– Det känns skönt att ha ett beslut och att 
kommunallagen är på vår sida även i Malmö. 
Och helt i enlighet med bibliotekslagen som 
talar om bibliotek för alla. Vi pratar ju här om 
bibliotek som fristad och en kommande bib-
lioteksplan som ska vila på Malmö-kommisio-
nens grunder om social hållbarhet, säger han.

Det var i juni förra året som kulturnämn-
den beslöt att människor utan id-handlingar 
skulle kunna få tidsbestämda lånekort vid 
biblioteken i Malmö. Genom att erbjuda 
lånekort och därmed en möjlighet för dessa 
människor att kunna läsa följer kommunen 
bibliotekslagen och folkbibliotekets uppdrag. 
Personen som överklagade kulturnämndens 
beslut menar att papperslösas rätt till låne-
kort är särbehandling och i strid mot kommu-
nallagens likabehandlingsprincip. Men rätten 
menar att eftersom människor som fått av-
slag på sin asylansökan inte är kommun-
invånare, kan beslutet om lånekort inte heller 
bryta mot likställighetsprincipen.

Rådman Håkan Wiren säger till BBL att 
beslutet var enigt. De övriga ledamöterna 
i rätten bestod av en fd politiker och en fd 
kommunaltjänsteman.  ÅE

Lånekort till pappers
lösa inget lagbrott

Fo
to

: Åsa eriksso
n

Nytt barnbibliotek  
för ALLA barn

Nästa sommar ska ett nytt barnbibliotek stå 
klart i Stadsbiblioteket i Malmö. Tanken är att 
få alla stadens barn att besöka biblioteket, 
inte bara barn till högutbildade.

En enkät som har gjorts bland föräldrar 
som besökt den nuvarande barnavdelningen 
visar att det framför allt är utbildade kvinnor 
boende i välmående områden, som exempel-
vis Limhamn och Bunkeflostrand, som kom-
mer med barnen till barnbiblioteket.

– 80 procent av föräldrarna som är här 
ofta med sina barn uppger att de har påbör-
jat en akademisk utbildning. Vi vill att alla ska 
komma, att biblioteket ska vara till för sta-
dens alla barn, och där är vi inte idag, säger 
projektledaren Karin Johansson.

Enligt enkäten är 40 språkgrupper repre-
senterade av Malmös totalt 170 språkgrupper. 
Det är framför allt arabiska, danska, spanska, 
bosniska och engelska som dominerar.

Det nya biblioteket vänder sig till de minsta 
barnen, mellan 0–8 år. Miljön ska bli mer väl-
komnande, för att läsupplevelse och utfors-
kande ska bli mer lustfyllt.

Biblioteket ska växa fram i dialog mellan 
besökare, potentiella besökare och två stu-
denter från masterprogrammet Child Culture 
Design, vid Högskolan för design och konst-
hantverk i Göteborg.

Barn på dagens barnavdelning på Malmö 
stadsbiblioteket

Peter Axelsson till KB
Peter Axelsson har anställts som kommunikationsstrateg på Kung-
liga biblioteket.

I vår värld är Peter Axelsson ett välkänt namn då han i elva år, 
från år 2000 till 2011, arbetade som informationschef på Svensk 
biblioteksförening och bl a var den som ansvarade för Library 
Lovers-kampanjen. Han kommer närmast från en tjänst som för-
bundssekreterare för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

Peter Axelsson efterträder Urban Rybrink som slutade på KB förra 
året. 

– Jag kommer att ansvara för KB:s externa och interna infor-
mation och liksom min företrädare ingå i ledningsgruppen på 
KB, säger Peter Axelsson.

Peter Axelsson tillträder sin nya tjänst den 7 april. hz

Itjättarnas 
momsfest över 

Sverige räknar med att få in 50 miljoner 
extra när momsreglerna för e-böcker och 
appar inom EU ska börja betalas i det land där 
köparen finns. Amazon, Microsoft, Google och 
Apple är några av de stora it-bolagen som 
valt att sälja globalt men skatta i länder som 
Irland och Luxemburg som har en momssats 
om 3 procent.

Vid årsskiftet ändrar EU momsreglerna för 
e-tjänster, som appar och e-böcker, som säljs 
till privatpersoner via internet. Luxemburg 
räknar med att förlora drygt sex miljarder 
kronor i momsinbetalningar med de nya reg-
lerna, skriver Computer Sweden. För att kom-
pensera tappet ökar de sin generella moms 
från 15 till 17 procent men behåller sin moms 
för e-tjänster till privatkunder oförändrad på 
3 procent. 

Tanken med momsändringarna är att EU 
vill fördela skatteintäkterna mer rättvist över 
medlemsländerna samt få en mer rättvis kon-
kurrens.

ÅE

– Det är hög tid att möta de mindre bar-
nens behov av ett mer modernt, välkom-
nande och inspirerande barnbibliotek, säger 
stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson

Planen är att det nya barnbiblioteket ska 
stå klart sommaren 2015. ÅE
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Ensam är inte stark

Ungefär lika många utgivna barn- och ungdomsböcker 
2013 som 2012. Klyftan mellan det svenska och över-
satta ökar till fördel för svenska original och en tydlig 
tematrend bland de barn- och ungdomsböcker som 
utkom förra året är ensamhet och utanförskap – ett 
tema som återkommer särskilt ofta hos svenska för-
fattare.

2013 gavs det totalt ut 1 770 barn- och ungdomsböcker i 
Sverige, alltså i nivå med 2012 då det utkom 1 761.

– Häpnadsväckande är att klyftan mellan svenskt och 
översatt har ökat markant och det i nästan alla kategorier. 
59 % av utgivningen 2013 bestod av svenska böcker och 
endast 41 % var översättningar, och det svenska ökar på 
bekostnad av det översatta, sade Cecilia Östlund när hon 
presenterade statistiken från Svenska barnboksinstitutets 
bokprovning årgång 2013. 

Sedan Svenska barnboksinstitutet (Sbi) under 1990-
talet började ta fram årlig stati stik över utgivningen har 
översättningarna i stort sett genomgående varit fler än 
de svenska originalen. Från Sbi:s sida resonerar man kring 
om orsaken åtminstone till en del är ekonomisk. Det är 
billigare för förlagen att skriva avtal med svenska upp-
hovsmän eftersom man slipper initiala rättighets- och 
översättningskostnader. Kanske även lanseringen av 
böckerna blir både lättare och billigare med svenska upp-
hovsmän.

Bokprovning årgång 2013 visar också att bilderböcker, 
tecknade serier och ungdomsböcker minskar medan 
utgivningen av faktaböcker, kapitelböcker (6–9 år) och 
mellanåldersböckerna (9–12 år) ökar. Det handlar alltså 
om en ökning i kategorier som vänder sig till barn i 
åldrarna 6–12 år och kan ses som ett tecken i tider där 
barns läsförståelse minskar och behovet av böcker för 
nybörjar läsare är stort. Det kan också förklara den fortsatt 
stora utgivningen av börja läsa-böcker samt lättlästa 
böcker. Andelen lättlästa titlar dubblerades 2012 och 
fortsatte att öka 2013 och motsvarar nu 10 procent av 
utgivningen.

Ett annat tecken i tiden kan vara den tematiska tråd 
som löper genom 2013 års utgivning av barn- och ung-
domsböcker: ensamhet och utanförskap, både social och 
existentiell, både självvald eller ofrivillig.  Det finns, enligt 
Sbi, som ett tema i alla skönlitterära genrer.

– Barn- och ungdomslitteraturen brukar ha en finger-
toppskänsla för vad som händer i samhället och kanske 
är 2013 års tema en återspegling av barnfattigdom och 
ökande sociala klyftor. Men också att vi under det senaste 
århundradet har gått från ett kollektivistiskt samhälle till 
ett mer individbaserat, menar Åsa Warnqvist, forskare på 
Sbi.

– Ensamhet tycks vara något som engagerar oss på 
bred front, även forskningen, menar Åsa Warnqvist, och 

ger flera exempel från nyliga inslag i medierna som på 
olika sätt belyst ensamhet.

Ofta är det flickor som är centrum i dessa skildringar, 
ofta endabarn utan syskon som för att ytterligare för-
stärka temat samt en hel del vuxna som inte vill ta sitt 
ansvar, särskilt i böckerna för mellanåldern. Miljön för 
ensamhet och utanförskap tycks vara storstadens myller, 
företrädesvis Södermalm och Stockholm. Det kan handla 
om att förlora sin bästa vän, avsaknad av vänner, att vara 
mobbad och utfryst och överhuvudtaget – hur överlever 
man ensamhet? 

Ett exempel på en titel där temat ensamhet är draget 
till sin spets är Sofia Nordins En sekund i taget – en dysto-
pisk ungdomsroman om att bli ensam kvar på jorden efter 
en katastrof. Längst vad gäller att skildra utanför skapet 
konsekvenser går kanske Maria Nygren i ungdomsboken 
Fjärde riket, om maktstrukturer och maktmissbruk i skol-
miljö. 

Etnisk härkomst kan också leda till ett slags utanför-
skap som, enligt Åsa Warnqvist, tematiseras i berättel-
ser om flyktingar, invandrare och adoption. Som exempel 
nämner hon Patrik Lundbergs Gul, en halvt dokumentär 
debattroman där upplevelserna av att som adopterad från 
Sydkorea mobbas och aldrig riktigt passa in i det svenska 
samhället. 

Under 2013 utkom två ungdomsböcker med romska 
huvudpersoner, Gunilla Lundgrens och Ramiz Ramadanis 
Ramiz resa: en romsk pojkes berättelse och Ralf Novák-
Rosengrens och Anita Santessons 5768 visningar på you
tube. Båda tar upp hur det är att leva som rom i dag. Båda 
handlar om att utstå mobbning, fördomar och falska an-
klagelser på grund av sitt kulturella arv. HZ
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Eböcker på G
Östgötabiblioteken har nu börjat låna 
ut e-böcker igen. Sedan årsskiftet har Öst-
götabiblioteken inte kunna erbjuda utlån av 
e-böcker efter det att man sagt upp avtalet 
med den dåvarande leverantören Elib. 

Men nu börjar det röra på sig, enligt Cor-
ren. Ett nytt avtal med Atingo möjliggör ett 
mer rättvist betalningssystem, samtidigt som 
biblioteken har möjlighet att påverka vilka 
titlar de erbjuder, menar länsbibliotekschefen 
Kerstin Olsson.

– Med det nya systemet kan vi hantera ut-
låningen bättre. Man kommer i fortsättningen 
kanske inte att kunna ladda ner ett oändligt 
antal e-böcker, men det kommer alltid finnas 
e-böcker tillgängliga, säger Kerstin Olsson.

ÅE

Wagner 2

Utvandrarna som LL-bok

I sisådär 17 år har LL-förlaget försökt beveka Wilhelm Mobergs dödsbo att få ge ut för-
fattarens Utvandrarsvit i en lättläst version. Något som varit väldigt önskat bland bib-
liotekarier och lärare. Nu har man fått rättigheterna till svitens första del: Utvandrarna. 

Nästan alla böcker som ges ut på LL-för-
laget skrivs direkt på uppdrag men cirka tio 
procent av den årliga utgivningen utgörs av 
återberättelser.

– Vi har gett ut Per Anders Fogelströms 
stadssvit, Strindberg och väldigt många av 
Selma Lagerlöfs böcker – i det samman-
hanget är det naturligt att också Wilhelm 
Mobergs namn kommit upp som förslag och 
att hans böcker bör finnas som lättläst, säger 
Laura Mendez, förlagschef på LL-förlaget.

Men ända fram till nyligen har Mobergs 
dödsbo sagt nej till LL-förlagets förfrågningar. 
Laura Mendez säger att man regelbundet 
uppvaktat i frågan i cirka 17 år.

– Jag kan bara spekulera i varför vi i olika 
sammanhang fått nej. Indirekt har jag hört 
att man är rädd för att berättelsen ska för-
vanskas, en rädsla för vad som händer med 
språket – och det är många levande författare 
som också känner så. Men på senare år har 
jag märkt att man generellt förstår att ori-
ginalet finns kvar men att det blir en annan 
berättelse på ett annat språk som gör att 
man kan nå nya läsare som annars inte skulle 
kunna ta till sig berättelsen, säger Laura Men-
dez och menar att man kan se det som när 
man gör adaptioner av böcker till film eller 
teater: det blir ett annat medium.

Ett annat argument som dödsboet har 
framhållit genom åren är att Utvandrarsviten 
redan är lättläst – vilket visar att man kan ha 
olika uppfattningar om vad lättläst är för olika 
personer. 

– Att boken blir lättläst kan också bidra till 
att ungdomar i allmänhet kanske kan ta till 
sig den här litteraturskatten på ett sätt som 
man kanske inte annars kan göra idag.

Laura Mendez har årligen hört av sig till 
dödsboets advokat för att kolla läget. Därtill 
har hon bearbetat andra litterära sällskap att 
trycka på i frågan. 

– Det jag har framhållit är att vi i perioder 
får 2–3 mejl i månaden från lärare och bib-
liotekarier som önskar sig Utvandrarserien i 
lättläst. Det är det verk som är i särklass det 
mest önskade.

Att man nu äntligen fått ja till att göra den 
första boken i sviten: Utvandrarna, kan ha att 

göra med det fokus läs- och skrivsvårigheter 
fått under senare år och det faktum att allt 
fler visar sig ha dessa svårigheter och talar 
öppet om det. Det i kombination med ett 
generationsskifte som skett i förvaltningen 
av Mobergs dödsbo där det nu är barnbarnen 
som förvaltar och det är också de som valt att 
ställa sig positiva.

Det blir författaren Cecilia Davidsson som 
ska göra Utvandrarna till LL-bok. Hon har tidi-
gare bearbetat bland annat Strindbergs Röda 
rummet, Lena Anderssons Var det bra så och 
Joyce Carol Oates Svart flicka, vit flicka.

– Cecilia Davidsson är en av våra bästa be-
arbetare som vi har. Hon är ju från Småland 
själv och när vi hade första mötet kom vi på 
att varken hon eller jag har läst hela boken 
utan bara delar av den. Och hon upptäcker 
nu under arbetets gång att det handlar om 
grannsocknen från vilken hennes släkt kom-
mer.

Tidig höst 2015 beräknas Utvandrarna ut-
komma. Den kommer att tryckas i 10 000 
exemplar. Förhoppningen är att det så små-
ningom även ska bli ljudbok och e-bok men 
än så länge har förlaget bara rättigheterna till 
en tryckt LL-version. HZ

Dubbelt så mycket 
forskning i Borås

I förra numret av BBL hade vi en intervju 
med den nye prefekten vid Bibliotekshög-
skolan i Borås, Ann-Sofie Axelsson. I den 
berättar hon om den omorganisation som 
så småningom sjösätts och som innebär 
att nuvarande sex institutioner samlas i 
tre enheter, s k akademier.

Tanken är att tre akademier ska ge Hög-
skolan i Borås en starkare utbildnings- och 
forskningsmiljö och främja gränsöverskri-
dande akademiskt samarbete. Ambitio-
nerna med omorganisationen är också att 
i framtiden fördubbla forskningsvolymen 
samt att bli universitet, gärna inom loppet 
av fem år.

Från dagens proportioner mellan ut-
bildning och forskning, som är 80 i förhål-
lande till 20 procent, vill Högskolan i Borås 
nå 60:40 procent. Detta ska förverkligas 
genom i första hand ökade externa forsk-
ningsanslag. 

1 juli ska de sex institutionerna bli tre 
akademier och numera står det också klart 
vad dessa ska heta:
•  Akademin för textil, teknik och ekonomi 
•  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
•  Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT 

Inom varje akademi kommer flera sek-
tioner att finnas, som exempelvis Textil-
högskolan och Bibliotekshögskolan. I 
omorganisationen ingår också att de tre 
akademierna kommer att få ett gemen-
samt verksamhetsstöd. 

Under våren kommer arbetet med den 
nya organisationen att fortsätta. Tolv del-
projektgrupper är tillsatta för att få den på 
plats till den 1 juli.

Inga pågående utbildningar kommer att 
påverkas. 

HZ

Annons till BBL  2013 från WAGNER Form AB       130823

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

 

Mått annons: 59 x 30 mm    (OBS! Ingen svart ruta runt annonsen)
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Johanna Hansson är från och med 1 juni i år 
ny stadsbibliotekarie i Uppsala och chef för 
Bibliotek Uppsala. 

Hon kommer närmast från en tjänst som 
områdeschef inom Stockholms Stadsbibliotek 
med ansvar för Stadsbiblioteket samt biblio-
teken vid Medborgarplatsen, Bagarmossen, 
Björkhagen och Skarpnäck. Johanna Hansson 
har tidigare varit chef för barnverksamheten 
vid Stockholm Stadsbibliotek och innan dess 
bibliotekschef i Upplands-Bro samt biblio-
tekskonsulent vid Statens kulturråd. Hon har 
även varit ledamot i Svensk biblioteksföre-
nings styrelse.

Efter åtta år på Stockholms stadsbibliotek 
tycker hon att det är dags att göra något nytt.

– Jag har ett roligt jobb i Stockholm som 
inte på något sätt är långtråkigt men jag 
kände ändå att det kunde vara roligt att göra 
något nytt. Jag tyckte den här tjänsten ver-
kade spännande och också att få komma till 
en ny stad – Uppsala är lite okänd mark för 
mig. 

Bibliotek Uppsala har liksom Stockholms 
Stadsbibliotek ett sammanhängande biblio-
tekssystem och består av tretton bibliotek, 
två bokbussar, ett digitalt bibliotek, Bibli.se, 
samt konsument Uppsala som ligger inom 
biblioteksorganisationen.

– Det område som jag har ansvar för idag 
i Stockholm är, om man räknar medarbetare, 
lika stort som hela Uppsala men tjänsten 
är annorlunda eftersom jag nu blir den som 
ytterst är ansvarig för att hålla ihop hela 
bibliotekssystemet. Det stora ansvaret är en 
utmaning. 

– Det handlar om att fundera över vad man 
kan göra i kraft av sin storlek i ett system 
med många bibliotek, många människor och 
samlade resurser. Och det handlar om vad 
man ska låta bli att göra gemensamt, vad som 
ska vara lokalt. Biblioteken är lokala till sin 
karaktär och det ska de få vara så mycket som 
möjligt – det är en erfarenhet från Stock-
holm. Att både göra saker gemensamt och att 
vara lokala – det ser jag som en utmaning. 

E-boksfrågan ser hon som en av de viktiga 
framtidsfrågorna framöver – inte bara för bib-
lioteken i Uppsala utan generellt. 

 – Balansen mellan de fysiska biblioteken 
och de digitala tjänsterna, vilka affärsmodel-
ler för e-böcker som kan skapas för bibliote-

PÅ NYTT JOBB 1

kens möjligheter att låna ut och göra urval 
etc – det är stora och allmänna frågor som 
rör alla bibliotek, säger Johanna Hansson. 

För varje bibliotekssystem ligger utma-
ningen i hur det fysiska ska hänga ihop med 
det digitala, menar hon. 

– Som det är nu får man dubblera i verk-
samheten – e-bokutlåningen ersätter inte 
den fysiska utlåningen, man måste göra dub-
belt av allting. Men någon gång kommer det 
till en punkt där man kommer att behöva ta 
ställning till de olika delarna: Vad ska vi ha 
alla de fysiska biblioteken till? Hur många och 
hur stora ska de vara? Hur ska vi bemanna 
och hur ska vi använda resurserna så bra som 
möjligt? 

Det Johanna Hansson redan nu känner att 
hon kommer att sakna från arbetet i Stock-
holm är kollegorna.

– Det finns så många bra medarbetare i 
Stockholm. Det har ju varit några turbulenta 
år i Stockholm med omorganisationer och där 
mycket kom att handla om arbetsmiljöfrågor 
men nu tycker jag att vi har satt en organisa-
tion som levererar verksamhet och som har 
ett starkt fokus på just det. Jag kommer att 
sakna många människor.

HZ
 

Jakob Harnesk kan numera titulera sig som 
biblioteksdirektör vid Karlstad universitets-
bibliotek. Han har lång erfarenhet av olika 
uppdrag inom bibliotekssektorn och har bland 
annat frilansat för Biblioteksbladet. 

Sedan han tog sin examen från BHS 1985 
har Jakob Harnes arbetat på KB och BIBSAM 
som utredare/handläggare, på KI:s universi-
tetsbibliotek som kundtjänstchef, drivit eget 
företag som bibliotekskonsult och frilansjour-
nalist samt arbetat för leverantörer som BTJ. 
Närmast kommer Jakob Harnesk från jobbet 
som Nordisk försäljningschef på EBSCO, där 
han har varit i drygt fem år. 

Jakob Harnesk tror att det är nyttigt att ha 
erfarenheter även från den privata sektorn, 
något som fler bibliotekarier och informa-
tionsspecialister kanske borde pröva på. An-
nars är drivkraften för Jakob Harnesk att han 
tycker att det har varit vansinnigt spännande 
att hjälpa människor att finna fram till rätt 
information.

– Biblioteken, i synnerhet forskningsbiblio-
teken, har ju genomgått enorma förändringar 
i och med övergången från tryckt till elektro-
nisk information, och det är en ynnest att ha 
fått vara med på delar av den resan.  

Vad är utmaningen för biblioteksdirektören?
– Utmaningarna för Karlstads UB är till stora 
delar desamma som för övriga universitets- 

PÅ NYTT JOBB 2
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och högskolebibliotek: att se till att studenter 
och forskare har tillgång till den information 
de behöver, i rätt mängd och i rätt tid. Att 
se till att studenterna blir informationskom-
petenta. Att vara en del av den nationella 
utvecklingen mot en bättre ”informations-
infrastruktur”. Att samverka med andra bib-
liotek och det omgivande samhället. Att vara 
ledande inom områden som Open Access och 
bibliometri.

– Jag tror också att biblioteken kommer 
att få en allt större och viktigare roll att spela 
när det gäller olika typer av generellt stöd för 
studenter, som läs- och skrivverkstäder m m. 
Kom ihåg att det bara dröjer 3–4 år innan de 
niondeklassare som stod för PISA-chocken be-
finner sig på universiteten! Hur tacklar uni-
versitetet, och därmed även biblioteken, den 
utmaningen?

Jakob Harnesk börjar sitt nya jobb som bib-
lioteksdirektör i Karlstad den 15 april.

– Det ska bli jätteroligt att komma till Karl-
stads universitet. Det är ett ungt universitet 
med mycket ”go” och framåtanda. Och Karl-
stad är en vacker stad, med mycket vatten, 
säger Jakob Harnesk, som kommer att flytta 
från Lund, en stad som har allt utom just vat-
ten.  

ÅE

▸▸

MTM tar över – CFLL avvecklas
Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier – från och med 2015 – an-
svarar för statens insatser för lättläst samt att ett nationellt kunskapscenter för lätt-
lästa och tillgängliga medier inrättas. Det framgår i propositionen Lättare att läsa, om 
lättläst litteratur, som regeringen lämnat till riksdagen. 

I propositionen Lättare att läsa (prop. 
2013/14:13) föreslår regeringen att statens 
stöd till Centrum för lättläst (cfll) avvecklas 
och att Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) bör ta över det statliga ansvaret för 
lättläst litteratur och nyhetsförmedling. 

De medel som Centrum för lättläst nu får 
i statligt stöd kommer istället att avsättas 
till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM 
kommer också att få ytterligare medel (från 
2015) för att ge verksamheten med lättläst 
litteratur och nyhetsförmedling bättre förut-
sättningar.

Myndigheten för tillgängliga medier ska, 
vilket också var föreslaget i Lättlästutred-
ningen, utveckla ett nationellt kunskapscen-
ter för tillgängliga medier. Den verksamhet 
som centret ska bedriva handlar om att sam-
manställa och sprida relevant forskning om 
lättläst och övriga tillgängliga medier och om 
deras målgrupper. Som stöd för detta upp-
drag bör myndigheten inrätta ett vetenskap-
ligt råd. Inom ramen för kunskapscentret bör 
också ett brukarråd inrättas för kontakter 
med målgrupper, intresseorganisationer och 
förmedlare. Vidare bör funktionen med läs-
ombud även i fortsättningen finnas kvar och 
utvecklas. Det nationella kunskapscentret ska 
även bevaka teknikutvecklingen och infor-
mera om tillgängliga medier

Regeringen delar inte Lättlästutredning-

ens bedömning att lättläst-verksamhet riktad 
mot skolan ska upphöra – en invändning som 
flera remissinstanser, däribland Svensk bib-
lioteksförening, har haft. I likhet med remiss-
instansernas synpunkter bedömer regeringen 
att skolan är en viktig kanal för att nå ut till 
lässvaga personer. 

Inte heller delar man Lättlästutredningens 
förslag om prioriteringar av målgrupper utan 
att statens insatser för lättläst bör bestäm-
mas utifrån behov: alla ska ha tillgång till lit-
teratur och samhällsinformation utifrån vars 
och ens förutsättningar och oavsett läsför-
måga.

Regeringen ställer sig bara delvis bakom 
Lättlästutredningens förslag om att MTM ska 
ansvara för den lättlästa litteraturen ”i den 
utsträckning behoven inte kan tillgodoses på 
den kommersiella marknaden”. Också här har 
man invändningar mot utredningens förslag 
om att man främst ska rikta sig till en pri-
mär målgrupp (och främst till vuxna). Även 
här anser man att behovsanalyser måste vara 
vägledande, inte avsmalnande prioriteringar 
och åldersgränser.

Inte heller den lättlästa nyhetstidningen 8 
SIDOR bör, som utredningen föreslagit, foku-
seras till en primär målgrupp eller som MTM 
föreslog i sitt remissvar, på sikt ges ut en-
dast i digital form och som taltidning. MTM 
bör stödja utgivning och distribution av den 
oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR 
men regeringen anser att formen för utgiv-
ningen, i likhet med den lättlästa litteraturen, 
ska göras utifrån behovsanalyser och betonar 
att det är angeläget att 8 SIDOR tillgänglig-
görs i tryckt format vid behov. 

Produktionen av 8 SIDOR bör upphandlas, 
anser regeringen, för att säkerställa tidning-
ens oberoende från staten. Också här man 
lyssnat på remissinstanserna där en majoritet 
pekade på det problematiska i att en statlig 
myndighet ger ut en nyhetstidning som ska 
vara publicistiskt oberoende.

Å andra sidan framhåller regeringen vikten 
av att ett upphandlingsförfarande kring tid-
ningens produktion inte får innebära att tid-
ningens kvalitet blir lidande.

HZ

Till BRIS kan du ringa och  
skriva om stort och smått.

”Jag vill vara med i gänget.” ”Dom tycker mest  
om min lillasyster”

Telefonnummer  116 111
Mejl & Chatt   bris.se
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Minoritetspolitiken planade ut 2013

Delvis otydlig lagstiftning och fortfarande lågt engagemang från statliga myndigheter 
– det är några slutsatser i den årliga rapport om hur lagen om de fem nationella minori-
teternas rättigheter efterlevs som lämnats till regeringen.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm och 
Sametinget som har ett nationellt 
uppföljnings- och samordningsansvar för 
minoritetspolitiken och som ska verka för 
det minoritetspolitiska målet med utpekade 
delområden bl a utgående för grundskyddet 
i lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 

Länsstyrelsen i Stockholm och Sameting-
ets gemensamma återrapportering ska be-
lysa sådant som diskriminering och utsatthet, 
inflytande och delaktighet samt språk och 
kulturell identitet. Man ska bl a också särskilt 
redovisa hur anslagna medel har använts och 
bedöma fortsatta behov av medel; hur myn-
digheter har följt och tillämpat lagen och vilka 
stödjande och samordnande insatser som 
gjorts.

Den rapport som nu lämnats till regeringen 
visar att minoritetsarbetet har bromsats in 
något under 2013. Dels är engagemanget 
från statliga myndigheter fortfarande 
lågt, dels är gällande lagstiftning bitvis 
otydlig. Den behöver bli tydligare för att de 
nationella minoriteterna snabbare ska få sina 
rättigheter tillgodosedda.

– Det handlar bland annat om att kom-
muners, landstings och andra myndigheters 
ansvar behöver tydliggöras – för att säker-
ställa engagemang och effektivitet i arbetet. 
Lagstiftningen behöver också ses över för 
att stärka individernas möjligheter att kunna 
kräva sina rättigheter, säger Christian Foster, 
chef för Länsstyrelsens enhet för arbetsmark-
nads- och rättighetsfrågor.

Rapporten visar att det finns stora skillna-
der när det gäller de nationella minoriteter-
nas möjligheter till inflytande, beroende på 
om man bor inom eller utanför ett förvalt-
ningsområde. 

År 2013 ingick 64 kommuner, elva landsting 
och en region i förvaltningsområdena för fin-
ska, meänkieli och samiska. Det är också de 
som bor i förvaltningsområden för samiska, 
finska och meänkieli som har de bästa möjlig-
heterna att få sina behov tillgodosedda.

Hos kommuner utanför förvaltningsom-
rådena är, enligt rapporten, stor kunskaps-

brist den främsta orsaken till att många 
kommuner och myndigheter försummar de 
nationella minoriteternas rättigheter. 

I de kommuner som tillhör ett förvaltnings-
område görs fortfarande många insatser gäl-
lande språk, kultur och delaktighet. 

De vanligaste språk- och kulturinsatserna i 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena 
är inköp av böcker och tidskrifter på natio-
nella minoritetsspråk till bibliotek, kulturella 
aktiviteter samt offentlig information på 
minoritetsspråken. Intresset för, och inköp av 
litteratur på minoritetsspråken till bibliotek 
har också ökat som ett resultat av språk- och 
kulturinsatser i förvaltningsområdena.

När de gäller de romska och judiska minori-
teterna slår rapporten fast att dessa i nuläget 
inte ges samma förutsättningar för att stärka 
samråd och dialog med kommunerna som de 
övriga. För att ge likvärdiga möjligheter till 
inflytande för alla fem minoriteter bör medel 
för att stärka samråd och dialog även tilldelas 
de romska och judiska minoriteterna.

HZ

Läs även BBL debatt på sid 27 där Leif 
Mårtensson, medlem i Umeå kommuns 
arbetsgrupp för minoritetsspråk, skriver om 
minoritetslagstiftningen och skrivningarna i 
nya bibliotekslagen avseende de nationella 
minoriteterna.

Rättelse
I artikeln om biblioteken i Malmö i BBL nr 2 blev det flera fel. På stadsområdesbiblioteket i 
Rosengård arbetar Norhan Awyb i Kreativeriet, bibliotekschefen heter Maria Rojer och med-
arbetaren som citeras, Ewa Skogsblad. Enligt Pernilla Ernholt, enhetschef Öster, har biblio-
teket i Rosengård inget utbyte av påsar med maskeradkläder med Garaget. 

För tydlighets skull betonar vi även att de 360 unika arrangemangen vid Garaget även in-
begriper arrangemang dagtid samt att alkohol inte är tillåtet vid något av arrangemanget. 

RED

Nationella minoriteter
Rapport om tillämpningen av 
lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk år 2013
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Stockholmselevernas läsning ökar

Stockholms grundskoleelever läser allt mer. Det visar statistik som Utbildnings-
förvaltningen har tagit fram. Sedan 2009 har utlåningen av skönlitterära böcker i grundskolan 
ökat med 24 %. Antalet lånade böcker per elev har under samma period ökat från 7,5 till 8,8. 

På skolor där man särskilt har satsat på skolbibliotek, t ex Askebyskolan och Snö sätraskolan 
lånade varje elev i genomsnitt 39 böcker respektive 32 böcker på årsbasis 2013. Hjulsta grund-
skola hör också till de nio bibliotek som särskilt framhålls och som också för andra året i rad av 
DIK utsetts till ett ”Skolbibliotek i världsklass”.

Mest utlånade skönlitterära författare på grundskolenivå är Jeff Kinney (flera titlar men den 
mest utlånade: Den bistra sanningen) och Martin Widmark (också flera titlar men i topp: Födelse
dagsmysteriet).

Från stadens sida följer man utvecklingen eftersom det sedan 2007 pågår en lässatsning i 
Stockholms grundskolor som syftar till att alla barn tidigt ska lära sig läsa och hitta in i böcker-
nas värld. Denna satsning har gradvis byggts ut och från i år kommer även förskolan att omfat-
tas av lässatsningen. 

Projektet ”Stockholm högläser” som startar i år ska verka för att litteratur och läsning ska 
bli en än mer naturlig del i barnens utveckling och vara en integrerad del i förskolans ordinarie 
verksamhet.

Enligt Ulrica Frändén, pressansvarig hos skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm (FP), ar-
betar man för att alla kommunala skolor i Stockholm ska ha ett skolbibliotek och den så kallade 
lässatsningen består till stor del av insatser som kompetensutveckling, läsombud på skolorna 
samt författarbesök.

HZ

Bibliotek med bastu

Redan våren 2013 kunde BBL berätta om 
det nya bibliotek som ska byggas i cen-
trum av Helsingfors vid Tölöviken. I juni 
förra året avgjordes arkitekturtävlingen 
och överhuvudtaget börjar nu den stora 
satsningen få fastare konturer, rapporte-
rar Maija Berndtson, som åren 1987–2013 
var biblioteksdirektör i Helsingfors och 
som sedan dess emellanåt skriver för BBL.

Ett folkbibliotek med offentlig bastu ska byg-
gas mitt i centrum av Helsingfors, Finlands 
huvudstad. Sannolikt blir detta bibliotek det 
första i sitt slag i världen.

Enligt planerna ska det nya centrumbiblio-
teket i det närmaste stå klart år 2017 och in-
vigas året därefter. 

2017 firar Finland sitt jubileum som na-
tion hundra år av självständighet, bl a med 
ett folkbibliotek för framtiden. Morgondagens 
bibliotek ska också inrymma en av de mest 
finländska institutionerna för fysiskt välbefin-
nande, bastun. 

Finland, som är en ung nation, har sedan 
länge satsat jämförelsevis stora resurser på 
folkbibliotek, 59 euro per invånare och år. 
Resultatet är mycket gott, de finländska bib-
lioteken används av nära 80 procent av be-
folkningen. Finländarna lånar över 17 medier 
per invånare och år.  Varje finländare besöker 
i snitt sitt bibliotek tio gånger per år. 

Helsingfors nya folkbibliotek mitt i centrum 
av staden kommer att bli en intressant ska-
pelse, en landmark building i trä, som även 
ska fungera som kulturhus med restaurang, 
biograf, utställningsytor och lokaler för egna 
aktiviteter. Unikt blir det dock främst genom 
att innehålla en finsk bastu för allmänheten.

Staden Helsingfors och nationen Finland 
ser detta bibliotek som en gåva till med-
borgare och gäster i landet i samband med 
firandet av jubileet: nationell självständighet 
sedan år 1917. Maija Berndtson
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Växjös skolbibliotek i framkant
Teleborg Centrum Skola i Växjö har för andra året i rad utsetts till 
ett ”Skolbibliotek i världsklass” av DIK vilket man förstås är stolt och 
glad över. På DIK:s lista hittills över skolbibliotek i världsklass finns 16 
stycken och fyra av dem – alltså en fjärdedel – finns i Växjö.

Utöver Teleborg Centrum Skola återfinns Centrumskolan (för andra 
året i rad), Öjaby skola (ny) samt Ringsbergskolan på DIK:s lista.

Hemligheten bakom? Medveten satsning, enligt Josefine Hennings-
son, skolbibliotekarie på Teleborg Centrum Skola.

– Vi har en tradition av att ha bra skolbibliotek. Det har man satsat 
på i Växjö bakåt i tiden med projekt som modellbibliotek i början av 
2000-talet. Där lades grunden och redan då fanns också en stark or-
ganisation av bibliotekarier som träffades regelbundet – och det gör vi 
fortfarande. Vi träffas en gång i månaden och utbyter synpunkter, tip-
sar varandra och pushar – vi har varandra och samarbetar mycket. Det 
är nog en del i det hela, säger Josefine Henningsson. 

I Växjö har man förstått nyttan med att skolan har en heltids-
anställd bibliotekarie.

– Det ter sig naturligt eftersom vi har jobbat så länge. Eftersom 
man är anställd av skolan är det en förutsättning att skolan satsar och 
förstår att bibliotekarier är något man bara ska ha, att det är viktigt. 

Samarbete och att marknadsföra sig själv är två saker som Josefine 
Henningsson lyfter fram.

– På mig som skolbibliotekarie ligger ett stort ansvar att se till att 
verksamheten blir bra – ett ansvar att få både skolledning och pedago-
ger att förstå att bibliotek inte bara är att låna böcker och min kompe-
tens inte bara handlar om att låna ut dem.

Kriterierna för ett Skolbibliotek i världsklass har BBL skrivit om tidi-
gare men de kan vara värda att upprepas:

Att skolbiblioteket
•  är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
•  samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring 

elevernas lärande.
•  stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad text-

värld.
•  stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informations-

färdigheter och – förståelse för informationssökningsprocesser och 
sociala medier.

•  erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
•  har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i 

deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som
•  är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna.
•  ger eleverna verktyg för källkritik.
•  lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala 

identitet.
•  är navet i den digitala kunskapsskolan!

Varje skola som av DIK utses till ett Skolbibliotek i världsklass får ett 
diplom och en digital banner att sätta upp på sin webbplats. Utmär-
kelsen gäller ett år. HZ

MÅNADENS ELIN
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AKTUELLT FRÅN

material mailas till se@biblioteksforeningen.org

 U
nder IFLA:s konFerens i Singapore 2013 bestämdes 
att Mid Term Meeting för IFLA:s Public Library Section 
skulle hållas i Malmö. Ett Mid Term Meeting är ett möte 
för sektionsmedlemmarna där man planerar sektionens 

arbete bl.a. inför satellitmötet, den årliga konferensen i augusti 
men också planering av konferensen året efter. Vilka sektioner 
kan man tänka sig att samarbeta med inför gemensamma före-
läsningar? Under mötet gör medlemmarna oftast studiebesök på 
bibliotek i det landet man besöker. Likaväl som den årliga IFLA-
konferensen så ambulerar Mid Term Meeting efter medlemmarnas 
nationaliteter och önskemål.

Tretton delegater från Public Library Section bl.a. från USA, 
Australien, Japan och resten från Europa deltog i mötet under 
fyra dagar som var fyllda med sektionsmöten, föreläsningar och 
studiebesök på bibliotek i både Sverige och Danmark.

Förutom studiebesöket på Malmö stadsbibliotek så besökte 
vi Garaget, en filial i Malmö där vi fick se en lokal fylld av olika 
verksamheter med möjligheter till att både låna hem verktyg och 
kläder vilket förvånade flera. 

En av dagarna var en konferens med föreläsningar på temat 
Whats up dvs. vad som händer på biblioteken i Danmark, Norge, 
Finland, Australien. En ny modell för Mid Term Meeting skapades 
då föreläsningarna var öppna för inbjudna biblioteksanställda 
och ett 80-tal deltagare från Danmark, Finland, Italien och södra 
Sverige deltog. Bland annat deltog Tine Vind från Kulturstyrelsen 
i Danmark, representanter från de fyra södra regionbiblioteken 
och två bibliotekarier från folkbiblioteken i Rom. Eftermiddagen 
avslutades med World café där ämnet var IFLA:s trendrapport 
och deltagarna fick möjlighet att i mindre grupper diskutera runt 
dessa.

Fredagen ägnades åt studiebesök först på Tårnby bibliotek, 
Danmark, hos bibliotekschef Jens Lauridsen vars verksamhet och 
bibliotek var inspirerande. Bibliotekspersonalen har utsetts till att 
t ex sköta Tårnby kommuns hemsida. Vi besökte Sundby bibliotek 
som ligger i ett område som kallas Kvarterhuset på Amager och 
sedan den nya filialen i Örestad som även är meröppen.

På lördagen åkte gruppen Öresund runt och vi fick en fantastisk 
visning av Kulturvaerftet (kulturhus med bibliotek) i Helsingör 
och fortsatte sedan på det nya Marinmuséet. En av kvällarna 
sponsrade Svensk biblioteksförening på middag vilket uppskatta-
des mycket eftersom en del av delegaterna betalar sina resor själv. 

Public Library Section kommer ha sin satellitkonferens Public 
Library Futures in a global digital world i Birminghams nya biblio-
tek den 12–13 augusti 2014 och om du inte har möjlighet att resa 
till Lyon en vecka så är alltid satellitkonferensen färre dagar och 
inriktad på folkbiblioteksfrågor.

Anette Mjöberg 
Medlem i IFLA-Public Library Section

Internationell samling i 
Malmö under IFLA-flagg

Anette Mjöberg .

Fo
to

: M
ette M

jö
berg Tegn

an
d

er
Fo

to
: Stefan

 En
gströ

m



42 | biblioteksbladet 03:2014

Fo
to

: Elisabeth
 O

h
lso

n
 W

allin

Niclas Lindberg 
tar plats i Svenska 
Unescorådets styrelse

Svensk biblioteksförenings generalsekre-
terare Niclas Lindberg har utsetts till leda-
mot i Svenska Unescorådets styrelse samt 
dess utskott för kommunikationsfrågor. 
Utskottet deltar i Unescorådets arbete och 
ska bidra till att förstärka Sveriges interna-
tionella insatser i Unesco samt till att öka 
genomslaget för Unescos frågor i Sverige.

Stärkandet av det fria ordet, tillgång till 
information och kunskap för alla, använd-
ning av kommunikationsteknik som en 
drivkraft för utveckling och främjande 
av pressfriheten är övergripande mål för 
Unescos arbete på kommunikations- och 
informationsområdet. Sverige delar 
Unescos vision om byggandet av kunskaps-
samhällen vilande på yttrandefrihet och 
tillgång till kunskap och information för 
alla.

– De mål Unesco satt upp berör i hög 
grad biblioteken, som ska vara en resurs 
som just ger fri tillgång till information, 
kunskap och kultur och inspirera till att 
ta del av det. Jag är glad över att få möjlig-
het att aktivt delta i Unescos arbete för 
yttrande- och informationsfrihet. De frå-
gorna och bibliotekens betydelse för dem 
är något jag verkligen brinner för, säger 
Niclas Lindberg.

SE

Ny rapport: 
Bibliotekens 
internationella manifest

Svensk biblioteksförening och Svenska 
Unescorådet publicerar för första gången 
samtliga biblioteksmanifest i svensk 
översättning. Rapporten presenterades 
på konferensen Att leva och andas IFLA:s 
biblioteksmanifest som hölls 19 mars i 
Stockholm. I rapporten finns även IFLA:s 
etiska regler för bibliotekarier och infor-
mationsspecialister samt IFLA:s förklaring 
om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet 
med skriften är att stimulera till diskus-
sion och tillämpning av texterna för att 
bidra till att biblioteken ännu tydligare 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det 
demokratiska samhällets framväxt. Att läsa 
manifesten parallellt med den nya biblio-
tekslagen är ett värdefullt sätt att fördjupa 
förståelsen av dem och ett bra sätt att bidra 
till tolkningen av bibliotekslagen. I synner-
het Folkbiblioteksmanifestet kommer till 
uttryck i lagens ändamålsparagaraf och de 
prioriterade grupperna i 4–5 §§ lyfts fram 
i IFLA:s manifest om bibliotekstjänster 
till för personer med läsnedsättning och 
IFLA:s Unescos manifest om mångkultu-
rella bibliotek. Ofta ställs också biblioteks-
personalen inför dilemman kopplade till 
informationsfrihet och integritet. Där 
bidrar IFLA:s/Unescos internetmanifest 
och de etiska reglerna med bra underlag 
och stöd för egna ställningstaganden.

CFF

Aktuellt om 
föreningens 
expertnätverk

Fyra träffar i maj
Jämställdhet 16 maj i Göteborg
Expertnätverket för jämställdhet träffas på 
KvinnSam, Göteborgs universitetsbiblio-
tek. Ur programmet: Kristin Johannesson, 
doktorand, ABM- institutionen, Uppsala 
universitet talar om kunskapsorganisation 
och social taggning ur ett intersektionellt 
perspektiv och KvinnSams bibliotek och 
verksamhet presenteras. Anna Sjödahl 
Hayman, anna.sjodahl.hayman@ub.gu.
se är kontaktperson och tar emot anmäl-
ningar, senast den 12 maj. Ange om du har 
önskemål om särskild kost.

IFLA-nätverket 16 maj på Kungliga 
biblioteket
Expertnätverket för IFLA träffas på Kung-
liga biblioteket i Stockholm den 16 maj. 
Under dagen kommer representanter för 
olika sektioner inom IFLA att rapportera 
och det blir diskussioner inför IFLA World 
Library and Information Congress i Lyon i 
augusti.  
Anmälan till es@biblioteksforeningen.org.
Ange om du har önskemål om särskild 
kost.  Kontakt: Anette Mjöberg,  
anettemjs@yahoo.se

Tidningar och tidskrifter 22–23 maj i 
Borås
Expertnätverket för tidningar och 
tidskrifter på folk- och skolbibliotek 
bjuder in till träff 22–23 maj i Borås. 
Ur programmet: KB slutar mikrofilma 
dagstidningar, Thomas Johansson, 
Kungliga biblioteket, Visning av Borås 
stadsbibliotek och Nätverksdiskussioner. 
Anmälan till Kristina Andersson, 
kristina.andersson@umea.se. Ange om du 
har önskemål om särskild kost.

Digibib 28 maj i Stockholm
Expertnätverket för digitala 
bibliotekstjänster, Digibib ordnar träff på 
World Trade Center i Stockholm den 28 
maj. Tema för dagen är Medie- och infor-
mationskunnighet och Mozilla Web Lite-
racy Map. Program kommer att läggas ut på 
digibib-bloggen, www.digibib.se. Anmälan 
till info@biblioteksforeningen.org. Anmäl 
senast 20 maj. Ange om du har önskemål 
om särskild kost. WW
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Regionföreningen 
på Littfest i Umeå

Årets internationella litteraturfestival i Umeå drog fulla hus. Svensk bib-
lioteksförenings regionförening fanns på plats med monter och var medar-
rangör till bland annat författarsamtalet med Sofi Oksanen. Biblioteken och 
bibliotekarier var i fokus, samiska protester tog plats, författargiganter samta-
lade och hundratals femåringar deltog i projektet Give me five med bland an-
nat bibliotekarien Anna Hällgren från Lövångers bibliotek. Anna sitter också 
i föreningens jury för barnboksplaketterna. En av besökarna, förläggaren Per 
Bergström, kommenterade i Västerbottens-Kuriren:

– En annan bra sak är att arrangörerna har fått med bibliotekarierna från 
början så att intrycken från festivalen kan föras vidare.  SE
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EBLIDA:s årsmöte om 
bibliotek i förändring 

EBLIDA håller årsmöte i Aten 13–14 maj 
2014. Temat för mötet uttrycks i rubriken 
”Libraries in Transition, Changes? Crisis? 
Chances!”. Svensk biblioteksförenings 
styrelseledamot Ulrika Domellöf Mattsson 
är också ledamot i EBLIDA:s styrelse och 
deltar på mötet i Aten.

– Årsmötet och konferensen i Aten har 
ett viktigt fokus. Europa står inför fortsatt 
stora utmaningar, tekniska förändringar 
och ekonomiska kriser påverkar biblio-
teken. EBLIDA är en viktig samarbets-
organisation för att identifiera fram-
tidens möjligheter för bibliotek i en 
föränderlig omvärld. 

Ulrika deltar också som ordförande 
för EGIL (Expert Group on Information 
Law) på konferensen ”Copyright and 
beyond: Libraries in the public sphere” 
13–14 augusti i Strasbourg som arrangeras 
gemensamt av IFLA CLM och EBLIDA.  

SE

Ulrika Domellöf Mattsson.

Medlemsrabatt på 
IFLA:s kongress i Lyon

Ska du åka till IFLA:s konferens World Library and Information Congress i Lyon i 
augusti? Och är medlem i Svensk biblioteksförening? Då kan du registrera dig som 
IFLA-medlem och betala avgift som med lem. Använd föreningens medlemskod 
(member ship code) i anmälnings formuläret, som är SE0001.  Konferensen 
pågår 16–22 augusti och temat är: Libraries, Citizens, Societies: Confluence for 
Knowledge. WW

Gilla oss på Facebook!

Följ vad som händer i föreningen och 
var med och diskutera, gilla Svensk 
Biblioteksförening. 
På Twitter heter vi 
@SvBib 
och BBL twittrar 
nyheter från 
@biblioteksbladet.
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Biblioteksdagarna 2014

KB vill ha framtidsspaningar 
om skolbibliotek 
Elin Lucassi, handläggare, KB:s expertgrupp för bib-
liotek i utbildning och lärande, är en av deltagarna i 
ett seminarium om skolbibliotek som arrangeras av 
föreningens expertnätverk för skolbibliotek. 

– På årets biblioteksdagar kommer jag att prata om 
det fortsatt rätt röriga läget på skolbiblioteksområdet. 
Var finns mandatet och hur ska det tas på bästa sätt? 
Dessutom kommer jag att berätta om Kungliga biblio-
tekets satsning på att skapa stödprodukter till skol-
huvudmän i deras arbete med att starta och utveckla 
skolbibliotek.

– För egen del hoppas jag få ta del av en massa kloka 
tankar kring skolbibliotek, få en möjlighet att stöta 
och blöta lagen med kollegor från hela landet och ta 
del av spännande framtidsspaningar.

Onsdag 7 maj kl. 11.00 kan man ta del av seminariet 
om skolbibliotek där även Mikke Ejrevi, biblioteks-
chef Campus- och närbibliotek Skellefteå samt Cecilia 
Gärdén, universitetslektor BHS deltar.

SE

Barbara Jones talar om 
intellektuell frihet och 
användarnas integritet
Barbara Jones är chef för avdelningen för intellektuell 
frihet, American Library Association. Avdelningen 
försvarar och främjar den intellektuella friheten på 
amerikanska bibliotek och bland andra har deras 
kampanjer ”Banned Books Week” och ”Choose Privacy 
Week” fått stort genomslag. Barbara Jones och ALA 
arbetar för att värna och stärka det fria ordet och 
gjorde 2013 ett uppmärksammat ställningstagande till 
försvar för Edward Snowdens yttrandefrihet. Barbara 
Jones talar under rubriken ”Intellectual Freedom and 
Librarians – Professional Ethics” onsdag 7 maj. Nästa 
dag håller hon också ett seminarium ”The patrons 
right to integrity” med möjlighet till fördjupning om 
användarnas integritet. 

SE

Professor i företagsekonomi 
varnar för att vi tappar 
kulturens kraft och magi”

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan, är en av huvudföreläsarna i Umeå. 
Strannegård sitter också i Kulturrådets styrelse och 
delar med sig av sitt arbete i Handelshögskolans 
forskningscenter ABC- Arts, Business and Culture på 
Kulturrådets webbplats. Han skriver bland annat: 

– Utan minsta storvulenhet kan man faktiskt hävda 
att kulturyttringar är centrala komponenter i livets 
essens. I våra samtal i forskargruppen reflekterar vi 
ofta över det faktum att det i många sammanhang ver-
kar ha glömts bort att kultur är samhällsbärande och 
meningsskapande. Kulturen får oss att se det vackra, 
det fula, de andra och oss själva. Kulturen hjälper oss 
att förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva 
innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett medel för 
tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar 
vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ. 

SE

Visa er verksamhet på 
affischutställningen

Vi bjuder in alla institutionella medlemmar att 
visa ett projekt eller bra ordinarie verksamhet i 
en affisch utställning. Konferensen är på Folkets 
Hus i Umeå. Ni får plats att sätta upp en eller flera 
affischer på ett utrymme som är cirka 120 cm (bredd) 
x 180 cm (höjd). Detta är en affischutställning och 
vill man ha uppkopplad dator eller bord för mycket 
material eller uppbyggda miljöer går det bra att hyra 
en utställarplats. Det är gratis att ställa ut en affisch 
men om man vill vara med på konferensen får man 
anmäla sig som deltagare och betala deltagaravgift. 
Ni förväntas bemanna er ”affisch” för att svara på 
frågor under lunchtid.  Att delta i affischutställningen 
ger bibliotek möjlighet att visa upp ett projekt eller 
sin verksamhet för kollegor och få synpunkter och 
idéer. Svensk biblioteksförening hyr utrymme, ordnar 
skärmar och informerar om utställningen och ni som 
är utställare ordnar med transport, sätter upp ert 
material och bemannar. Skicka er anmälan till  
ww@biblioteksforeningen.org senast 15 april. WW
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Ny folder: 
IFLA - bibliotekens  
globala röst

Snart är det augusti och dags för IFLA WLIC 2014, 
World Library and Information Congress, i Lyon. 
Svensk biblioteksförening presenterar nu en ny folder 
IFLA- bibliotekens globala röst som beskriver hur IFLA 
är uppbyggt och hur man kan engagera sig i denna 
världsomspännande organisation. Genom medlem-
skapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen 
att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även 
möjligheten att ansöka om rese stipendier. 

– Att vara engagerad i IFLA:s arbete innebär att du 
knyter professionella kontakter och tar del av nya 
idéer inom flera olika strategiska områden. Ett bra 
sätt att utveckla din egen kompetens och skicklighet, 
och därmed också din organisation, menar Gunilla 
Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket.

– I en orolig värld är det oerhört viktigt att kollegor 
från hela världen oberoende av religion, kön, eller 
ländernas statsskick kan träffas och byta information, 
skapa strategier och gemensamma mål för biblioteks-
arbete och samarbete. Förhoppningsvis leder detta till 
att stärka rätten till informationsfrihet i världen, säger 
Anette Mjöberg, bibliotekschef, Hässleholm.

Foldern finns att ladda ner på vår webbplats. 
CFF

Ny ordförande för barnboksjuryn 

Svensk biblioteksförenings styrelse har 
beslutat att utse Dag Hedberg till ny 
ordförande för plakettjuryn för perioden 
2014–2020. Dag Hedberg bor i Västerås och 
har arbetat som barnbibliotekarie i 25 år. 
Han har frilansat som skribent i olika tid-
ningar och bland annat bokpratat i SR Väst-
manland. Han har haft flera juryuppdrag 
som gällt barn- och ungdomslitteratur; 
Augustjuryn och Barnens romanpris samt 
suttit i Kulturrådets arbetsgrupp för barn- 
och ungdomslitteratur. Dag ser fram emot 
uppdraget och lyfter fram barnbibliotekariernas viktiga uppgift:

– Barn- och ungdomsbibliotekarierna har de viktigaste jobben 
på folkbiblioteket idag. Bara de kan påverka unga att läsa mer och 
i förlängningen bryta den negativa trend med sämre skolresultat 
som vi ser idag. Att läsa mycket och tycka om barn och ungdo-
mar är två framgångsfaktorer. En annan är att kunna samarbeta 
med vuxna, t ex pedagoger och föräldrar. Många goda krafter kan 
tillsammans förändra!

I juryn ingår också:
Karin Blomquist, Gotlands länsbibliotek
Sofia Lindblom, Askebyskolan, Stockholm
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek
Anna Hällgren, Lövångers bibliotek, Skellefteå
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad

SE

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

3–4 april, 2014
Svenska musikbiblioteksföreningens årsmötesdagar
Svenska musikbiblioteksföreningen inbjuder till årsmötesdagar på 
Kungliga Musikaliska Akademien med information om projektet 
Levande musikarv och besök på Svensk musik. 
Mer information: smbf.nu

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 biblio-
tekarier och andra intresserade. 
Mer information: www.nai.uu.se

8 april, 2014, Stockholm
SFIS vårkonferens 
Utvecklingen inom e-medier går i en rasande takt och ger oss såväl fler 
möjligheter som nya problem att lösa – nu och framgent. Det handlar 
om allt från gallring och arkivering, standarder, söktjänster och digital 
utgivning till läsning, pedagogik och upphovsrättsliga utmaningar. För 
att inte tala om förändrade roller och uppdrag i det nya e-landskapet.
Allt detta behandlas på SFIS vårkonferens ”E-medier i utveckling – 
informationsspecialistens vardag. Och framtid?”.

7–8 maj, 2014, Umeå
Biblioteksdagarna 2014
Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Europas 
kulturhuvudstad 2014. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på 
Facebook.

16 maj, 2014 Kvinnsam, Göteborgs universitet
Expertnätverket för jämställdhet
Expertnätverket för jämställdhet på bibliotek bjuder in till träff 16 maj 
på KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Ur programmet: Kristin 
Johannesson, doktorand, ABM- institutionen, Uppsala universitet talar 
om kunskapsorganisation och social taggning ur ett intersektionellt 
perspektiv och KvinnSams bibliotek och verksamhet presenteras.
Anmälan senast 12 maj till anna.sjodahl.hayman@ub.gu.se.

16 maj, 2014, Kungliga biblioteket, Stockholm
IFLA-nätverket
Expertnätverket för IFLA träffas på Kungliga biblioteket i Stockholm 
den 16 maj. Under dagen kommer representanter för olika sektioner 
inom IFLA att rapportera och det blir diskussioner inför IFLA World 
Library and Information Congress i Lyon i augusti.  
Anmälan till es@biblioteksforeningen.org.
Ange om du har önskemål om särskild kost.  
Kontakt: Anette Mjöberg, anettemjs@yahoo.se

22–23 maj, 2014 Borås
Expertnätverket för Tidningar och tidskrifter
Svensk biblioteksförenings nätverk för tidningar och tidskrifter 
på folk- och skolbibliotek bjuder in till träff 22 – 23 maj i Borås. 
Ur programmet: KB slutar mikrofilma dagstidningar, Thomas 
Johansson, Kungliga biblioteket, Visning av Borås stadsbibliotek och 
Nätverksdiskussioner. Anmälan till kristina.andersson@umea.se. 

26–27 maj, 2014, Vimmerby
Klassiker – gamla böcker för unga läsare?! Astrid Lindgren-
konferensen
Klassiker.  En röst som talar till oss från en annan tid. Levande, påträng-
ande, 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 Lindgren-
konferensen 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.  
Läs mer: www.vimmerby.se/alkonferensen

28 maj, 2014, World Trade Center, Stockholm
Expertnätverket Digibib
Nätverket för digitala bibliotekstjänster, Digibib, ordnar träff på World 
Trade Center i Stockholm den 28 maj. Program läggs ut på digibi.se. 
Anmäl till info@bibliotekforeningen.org senast 20 maj. 
 
15–16 augusti, 2014, Falkenberg
Mobila möten – konferens för mobil biblioteksverksamhet
Ian Stringer från Storbritannien delar med sig av de idéer och erfaren-
heter 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 
via vår hemsida.

13 november, 2014, Finlandshuset, Stockholm
Svenska Daisykonsortiets konferens
2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgäng-
lighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen 
avslutas med konsortiets årsmöte.
Mer information: www.daisy.mtm.se 
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DANSANTA BIBLIOTEKSBESÖKARE 
OCH LÅNTAGARE

Axiell Sverige, www.axiell.se

1 september 2014 öppnar Arena Rotebro i Rotebro centrum, med 
syfte att bli ett lokalt kulturcentrum i nära dialog med användarna. 
Tack vare Meröppet-funktionen står lokalen till förfogande för lokal-
samhället från tidig morgon till sen kväll, vilket möjliggör ett brett 
samarbete med exempelvis förskolor, skolor, föreningar och kultur-
verksamheter. 
Biblioteket drivs i samverkan med dansföreningar som har använt 
lokalen i över 15 år. Istället för ett nedsläckt hus när personalen 
gått hem, blir Arena Rotebro en levande plats för Sollentunaborna 
att gemensamt utveckla. 

- Vi ser fram emot att öppna ännu ett meröppet Arena-bibliotek, 
efter Arena Edsberg som invigdes 2011. Samarbetet med de väl-
etablerade dansföreningarna blir en ny erfarenhet för Biblioteken i 
Sollentuna och vi ser med glädje fram emot nya, dansanta biblioteks-
besökare och låntagare! 
Bibliotekschef Susanna Ohlström 


