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Demokratifrågorna  
kräver ökat engagemang

I sitt välkomsttal i Lund vid Biblioteksdagarna 
påminde Svensk biblioteksförenings ordförande 
Calle Nathanson om att det finns många 
framgångar under föreningens första 
sekel, vilka är viktiga att bevara i minnet.

– Varje dag hjälper medlemmarna 
i Svensk biblioteksförening män-
niskor att knäcka läskoden. Det är 
en lika stor framgång varje gång en 
människa gör det, sade han.

Förutom tillbakablickar på historiska 
strider och segrar har föreningen passerat 
milstolpar. Några av dem uppmärksam-
mades vid flera olika tillfällen under dagarna 
i Lund. Det gäller till exempel bibliotekslagen, 
försäljningen av BTJ och striden för skolbibliote-
ken, som trots många år av engagemang fortfarande 
finns på föreningens agenda.

En ny stor fråga kommer säkert att hamna i debat-
ten framöver, då vi är ”på väg in i ett nytt klassifice-
ringssystem” som Calle Nathanson uttryckte det.

Just engagemanget är centralt när det gäller att 
samla kraft kring stora frågor. I vår tid har många 
organisationer och föreningar uppvisat en bristande 
förmåga att upprätthålla glöden hos medlemmarna. 
I debatten just nu har demokratifrågorna fått stort 
utrymme, och det märktes även i Lund. För att klara 

den striden över tid krävs ett uthålligt – och 
ökat – engagemang.

Biblioteket så som vi ser det är trots mil-
stolpar och forna segrar ingenting som 
kan tas för givet för framtiden. Det visar 
de pågående oroligheterna på flera bib-
liotek runt om i landet och som vi skri-
ver en del om i detta nummer av Biblio-

teksbladet.
Kommunala politiker som inte vet hur 

de ska göra med dem som stör och hotar 
blir ett demokratiskt problem. Bibliotek-
en är ju till för alla.

I intervjun med kultur- och demokrati- 
minister Alice Bah Kuhnke i detta nummer 

säger hon att den nya nationella biblioteksstrategin 
också behövs som ett verktyg för att kunna hantera 
oroligheter på bibliotek.

Det tror dock inte riksbibliotekarie Gunilla Her-
denberg, som fått uppdraget av kulturministern att 
skapa och skriva en ny strategi, och som också inter-
vjuas.

Det ska bli intressant att så småningom se hur 
kulturministerns och riksbibliotekariens motsatta 
perspektiv landar i den verkliga strategin när den 
inom ett par år landar på Alice Bah Kuhnkes skriv-
bord.

foto: Ari Luostarinen
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Nyheter

 När Biblioteksbladet intervjuar 
Einar Ehn ringer Sveriges Tele-
vision på dörren till Vällingby 
biblioteks 50-talssnygga lokaler 

där han också tjänstgör ibland. Bibliotek-
arie Ehn är eftersökt av journalisterna, efter 
att ha uttalat sig i lokalpress och Sveriges 
Radio om de växande problemen med stö-
kiga, hotfulla ungdomsgäng.

– Ibland tänker jag att försvarsmakten 
borde gå in och ta hand om ungdomarna. 
En del har varit myndiga länge, de är 25 år, 
och klarar man inte att uppföra sig som 
en vuxen i den åldern, då ligger det stora 
problem bakom. 

Hässelby villastads bibliotek i västra 
Stockholm har kraftigt kortat sina öp-
pettider, från klockan 19.00 till 15.00. En 
grupp på cirka 20 killar, i åldrarna tio till 25 
år, har vandaliserat och saboterat i så hög 
utsträckning att biblioteket inte längre kan 
fungera som just bibliotek. 

– Flera besökare är förbannade över att 

Tystnad kring 
vandaliseringen av bibliotek

Hässelby villastads bibliotek 
i Stockholm stänger kl 15 
på eftermiddagen, efter 
återkommande vandalisering 
av ett gäng där de äldsta är 
25 år. Bibliotekarien Einar Ehn 
anser att en ”innerstadssyn” 
präglar bibliotekets tystnad 
om förhållandena, samt att 
om vandaliseringen gällt 
Asplundsbiblioteket i centrala 
Stockholm hade polisen kommit 
direkt.

Annons
Wagner 1

Einar Ehn.

det har fått gå så här långt och att proble-
men inte lösts på något annat sätt.

Einar Ehn bor i Vällingby, det här är hans 
hemtrakter, och han upprördes över att 
Stockholms stadsbiblioteks kommunika-
tionsavdelning valde att inte utåt förklara 
orsaken till stängningen. I stället för att 
tiga, bestämde han sig för att våga vara 
öppen. 

I intervjuer har Einar Ehn pratat om sin 
misstanke om att en ”innerstadssyn” ligger 
bakom tystnaden och mörkandet – att om 
man berättar ”så svartmålar man förorten”.

– Men vandalisering kan inte normalise-
ras. Det kan inte accepteras att ett bibliotek 
inte ska kunna hålla öppet.

Till Biblioteksbladet har Stockholms 
stadsbiblioteks kommunikationsavdelning 
inte velat gå närmare in på orsakerna till 
begränsningen av öppettider på Hässelby 
villastads bibliotek. I en mejlintervju har 
Anna Wåglund, kommunikationschef för 
Stockholms stadsbibliotek, gett följande 
besked: 

– De nya öppettiderna gör det möjligt 
för små barn och deras föräldrar att besöka 
biblioteket i större utsträckning. Detta är 
en målgrupp som biblioteket önskar nå i 
större utsträckning och där många under 
senare tid inte velat vara på biblioteket på 
eftermiddagarna.

– Därför ville vi på skylten på dörren 
och i sociala medier vända oss till dem. 
Biblioteket är en plats där alla ska känna 
sig välkomna, skriver Anna Wåglund till 
Biblioteksbladet.

Men kommunikationschefens svar har 
inte imponerat på Einar Ehn, som vidhåller 
att problemen finns på många håll i landet 
och är så svåra att de måste diskuteras 
omedelbart. I rollen som skyddsombud har 
han sett riskrapport efter riskrapport där 
kolleger vittnat om kränkningar och hot.

– Det är deprimerande läsning.
Han tror inte att problemen ute i för-

orten hade accepterats på mer centralt 
belägna bibliotek.

– Jag anser att de som bor här tillåts 
lida på ett sätt som människor i andra 
stadsdelar inte behöver. De här bråken och 
vandaliseringen hade till exempel aldrig 
accepterats inne på Asplundsbiblioteket. 

Då hade polisen kommit direkt.
Einar Ehn, 34, har arbetat som biblio-

tekarie i tre år. Efter att ha utbildat sig till 
språkvetare valde han att gå masterutbild-
ningen med inriktning biblioteks- och 
informationsvetenskap på Uppsala univer-
sitet. Familjen väntade barn och pengar 
måste in.

– Jag såg framför mig hur jag jobbade 
på ett glassigt universitetsbibliotek, säger 
Einar Ehn, i dag trebarnsfar. Jag trodde ald-
rig att jag skulle jobba på ett folkbibliotek. 
Men nu gillar jag det verkligen. Det bästa 
med jobbet är att träffa folk. 

En gång i veckan undervisar Einar Ehn 
en grupp vårdbiträden i svenska. De jobbar 
på ett äldreboende och några av dem har 
bott i Sverige i 20 år, en del började jobba 
direkt när de kom hit. I dag är kraven 
betydligt högre på kunskaper i svenska, 
inte minst i skrift, och därför är Einar Ehn 
inhyrd som lärare.

– Prepositionerna är som vanligt det 
svåraste.

Än så länge har inte Einar Ehn hört talas 
om några tydliga åtgärder mot problemen 
med stökande ungdom på folkbibliotek 
i Stockholms förorter. Ansvariga inom 
stadsdelen har talat om att undersöka vad 
ungdomarna saknar och ”försöka hitta 

BiblioteksGUIDE för webben

www.wagnerform.se
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lösningar och vägar tillsammans med ung-
domarna själva”.

Men Einar Ehn är skeptisk: problemet 
är inte i första hand de som fortfarande går 
i skolan. Problemet är de som egentligen 
borde vara vuxna, men inte äger förmåga 
att bete sig som sådana.

– Det är som om de befinner sig i ett 
vakuum. Det enda uttryck de verkar ha är 
aggressivitet.

Första steget är enligt Einar Ehn att öp-
pet prata om det växande problemet, för 
han är övertygad om att det här är en fråga 
som växer och blir allt svårare att göra 
något åt. Hans egen öppenhet har lett till 
mycket uppskattning från kolleger, och 
inte någon kritik från överordnande. 

– Vi måste formulera problemet, har vi 
inte gjort det, kan vi inte göra något åt det. 
Jag bryr mig om det som händer här – jag 
bor dessutom här – och jag vill verkligen 
både Sveriges och de svenska förorternas 
väl. 

Vad gäller stöket och bråken hoppas 
Einar Ehn att tiden nu är mogen för att 
formulera grundproblemen.

– Barn umgås med sysslolösa 25-åringar, 
varav en del är kriminella. Det skulle jag 
inte vilja att mina barn gjorde. De yngre 
förtjänar en tryggare uppväxt, med vuxna 
förebilder som tar avstånd från kriminella. 
Det finns som sagt ingen ursäkt för att van-
dalisera bibliotek. Varken fattigdom, social 
utsatthet eller upplevt utanförskap.

MAJA AASE

Annons
Utrikiska institutet

SAXAT

”Det har varit stökigt i biblio-
teket i Hässelby villastad. Det 
är inget nytt fenomen utan kan 
uppstå på olika platser beroen-
de på hur situationen är just då. 
Om större gäng av människor 
kommer in i ett bibliotek och 
tar över, då är biblioteket inte 
längre en plats för alla. Bara för 
vissa. Det är inte ok. Under en 
tillfällig period beslöt vi därför 
att ändra öppettiderna.”

Det skriver stadsbiblioteka-
rien i Stockholm på SvD:s ledar-
blogg som en kommentar till 
oroligheter i Hässelby villastad. 

Hon skriver också att biblio-
teken är den största kulturpoli-
tiska succén i samhället och att 
alla ska kunna finnas i ett bib-
liotek.

”Vissa platser är mer stökiga, för att biblioteket är 
placerat på en sådan plats, andra bibliotek är mer stilla. 
Men i varje bibliotek ska man både kunna prata, plugga 
och skratta högt. Och fördjupa sig, vila. Det går. Och det 
är vårt mål varje dag.”

Katti Hoflin vänder sig mot förenklingen av kom-
plexa samhällsfenomen som att ungdomar är stökiga.

”Men vi speglar det samhälle vi har. För vi är gratis. 
Och alla är välkomna hit. Riktig bra bibliotek bygger 
hela samhället. Och vi gör det i det tysta, vardagligt. 
Varje dag får en människa tag i ett mer avancerat språk, 
litteratur, hopp. Och de som gör det möjligt är medarbe-
tarna i biblioteket. Rätt fint, faktiskt.”

cf

” Bra bibliotek bygger 
samhället”

Katti Hoflin.

foto: er kristianssen

Landguiden.se är lättanvänd och på svenska. 
Här hittar du allt om aktuell politik, historia, 
språk, sociala förhållanden, statistikverktyg
och mycket mer. 

Beställ direkt: info@ui.se  |  08 511 768 05 eller av din prenumerationsleverantör. Läs mer på landguiden.se

Hela världen,
dagligen uppdaterad.

UI_LG_Printannons_185x85mm_Biblioteksbladet_2014.indd   1 2014-11-03   13:34
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MÅNADENS ELIN

©
 elin lucassi

Kulturrådet har blivit ny hemvist för Henriette Zorn, tidigare 
mångårig chefredaktör för Biblioteksbladet. 

När Henriette Zorn slutade som chefredak-
tör för Biblioteksbladet i början av året var 
tanken att hon fortsättningsvis skulle skriva 
en del för tidningen. Men så blev inte fallet. I 
stället började hon i mitten av april att arbeta 
på Kulturrådet.

– Kulturrådet har fått ett utökat uppdrag 
inom läsfrämjande av regeringen och har, 
med utgångspunkt från det handlingsprogram 
för läsfrämjande utanför skolan som man har 
tagit fram, initierat flera olika projekt, varav 
Bokstart är ett av dem. Att ta fram en kun-
skapsöversikt över läsfrämjandemetoder är 
ett annat, säger hon.

Henriette Zorns arbete är en projekt-
anställning på enheten för litteratur och 
läsande, där hon bland annat har biblioteks-
frågor och läsfrämjande på sitt bord, samt att 
stötta i de projekt som dragits igång.

– Vi undersöker också om det tillsammans 
med andra relevanta aktörer går att starta en 
nationell kampanj kring läsfrämjandeåtgärder 
riktade till vuxna personer.

Henriette Zorns roll är information och om-
världsbevakning inom litteratur, läsande och 
biblioteksfrågor samt att skriva texter och 
kommunicera kring goda exempel inom läs-
främjande och biblioteksområdet.

– För mig är det förstås fantastiskt roligt 
att få fortsätta att jobba med de här frågorna 
som jag brunnit för, men nu i ett nytt per-
spektiv och med nya utgångspunkter.

Henriette Zorns tid på Biblioteksbladet, 
började som skribent under 1996. År 2004 
blev hon vikarierande chefredaktör, för att 
året därefter bli tillförordnad chefredaktör 
innan hon utsågs till ordinarie chefredaktör 
2005.

– Det som har varit absolut roligast under 
åren på BBL är kontakten med alla engage-
rade medlemmar i Svensk biblioteksförening, 
samt arbetet med alla underbara frilansare 
och förstås, att över tid ha haft förmånen att 
forma och utveckla BBL, både i tryck, och när 
det blev aktuellt, digitalt.

Christer Fälldin

Henriette Zorn  
till Kulturrådet

Nyheter
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Nyheter

I telefonhytten möts två starka samtidstrender: 
böckers pengavärde är hårt devalverat, och 
mobil telefonen har slagit ut telefonautomaterna. 

Så varför inte möta utvecklingen kreativt.
Den är ju så vacker, den gamla rikstelefonkios-

ken på torget i den pittoreska sörmlandsidyllen. 
Sedan i höstas är den fylld av böcker som snälla 
Trosabor ställt in där. ”Tag gärna en bok och ställ 
hit en egen” står det på anslaget bakom saloon-
dörrarna. Man kan byta och man kan låna och 
ställa tillbaka. Alldeles intill ligger Trosa stads-
bibliotek som tog initiativet till den kvadrat-
meterstora, dygnet runt-öppna institutionen.

‒ Det är allmänhetens böcker, man tar och läm-
nar precis som man vill, säger Johan Eklind som 
chefar för både bibliotek, kultur och kulturskola 
i den lilla kommunen med 11 000 invånare som 
sommartid invaderas av seglare och sommargäs-
ter.

‒ Jag tittar till det för nöjes skull, men allmän-
heten sköter det själva.

‒ Vi tror på läsning och på att folk vill dela med 
sig. Det är roligt att ge lästips till andra och ta 
inspiration från andra. Jag hoppas att folk lägger 
dit böcker de gillar.

När kiosken öppnades i höstas försvann samt-
liga böcker, okänt om det var på grund av klåfing-
righet eller läslust. Men sedan dess har verksam-
heten i stort sett skött sig själv.

‒ Det har hänt saker i kiosken varje dag, det 
ändras hela tiden, säger Johan Eklind.

Den som googlar kan hitta bokhytter på fler 
ställen, bland annat i London, Bromölla och Sig-
tuna. Nu har trenden landat även i ”världens 
ände”, Trosas gamla slogan.

Johan Eklind berättar om ”meröppet”, en 
annan innovation som nu även införts i Trosa. 
Medborgare över 18 år med lånekort och pinkod 
kan kvittera ut en passerbricka och komma in 
mellan sex på morgonen och nio på kvällen, även 
när huset är obemannat. ■

Bibliokiosken sköter sig själv

London har en.  
Sigtuna har en. 
Nu har trenden även 
nått Trosa.
‒ Vi kallar den 
Bibliokiosken, 
säger Johan Eklind, 
kulturchef som även 
lanserat obemannad 
kvällsservice för 
VIP-läsare på 
stadsbiblioteket.

av: ROLAND COX

Mobilen slog ut telefonkiosken, 
som nu har fått en ny roll som 

minibibliotek.

Vi tror på läsning och på att folk 
vill dela med sig, säger Johan 
Eklind, chef för bibliotek och kul-
turskola i Trosa.

foto: ROLAND COX

foto: ROLAND COX
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Annons
Utrikiska institutet

Nästa besparing:
skolbibliotekarien

Varför sa de inte sanningen, politikerna som sa att de 
skulle satsa på skolan, undrar tre tonåringar i en insändare 
i Borås Tidning.

Det är Engelbrektsskolan i staden som sparar. Insända-
ren konstaterar att efter besparingar som stängd kafeteria 
och minskad portionskostnad till 9 kronor för skolmaten 
ska en ytterligare besparing göras.

”Nu ska de även ta bort vår bibliotekarie, hon som 
kunde hjälpa till att tipsa om bra böcker. De har inte heller 
råd med att skaffa in hjälplärare. Tänk på de barn som 
behöver lite extra hjälp, men som inte kan få det”, skriver 
tonåringarna.

Livslönen  
ger annan bild

För bibliotekarier och lärare är livsinkomsten lägre 
än för dem med enbart gymnasieutbildning. Trots det 
ses det som vedertaget att dessa yrkesgrupper ofta 
ska beskattas högre än många LO-grupper.

Det skriver Erik Ullenhag, FP, i en debattartikel i 
Göteborgs-Posten.

”Ser vi på detta sett på inkomsterna över ett liv – 
livslönen – för olika yrkes- och utbildningsval är skill-
naderna mycket mer begränsade än debatten annars 
ger sken av”, anser han.

Av det skälet behövs mer fördelningspolitisk 
debatt, inte mindre, anser han.

Biblioteket stänger 
för att bli matsal

Under minst ett och ett halvt år blir invånarna i Bor i 
Småland utan ett permanent bibliotek.

Bibliotekets lokaler ska nämligen under tiden som hög-
stadieskolan renoveras fungera som skolmatsal.

Det var enda lokalen på orten som var tillräckligt stor 
för ändamålet.

Helt utan bibliotek blir nu inte samhället. Den pro-
visoriska lösningen blir en liten lokal intill rektors-
expeditionen. Men under renoveringsperioden minskar 
öppettiderna från tre dagar i veckan till två timmar 
varannan vecka.

Ur nyhetsflödet

Erik Ullenhag, FP.

Världspolitikens Dagsfrågor 

Hjälper dig förstå de stora
frågorna som förändrar världen.

Tidskriften kommer ut med
tolv nummer om året.

Beställ direkt: info@ui.se  |  08 511 768 05 eller av din prenumerationsleverantör. Läs mer på ui.se
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– Mina barn säger att jag är en förfärlig människa. Om 
jag går in på NK eller H&M och inte får bra service blir 
jag hysterisk. På samma sätt har vi inom akademin 
krav på oss att leverera den utbildning vi utlovar och att 
ge ett schysst bemötande. Jag vill att studenterna ska 
lämna Borås med känslan av en ryggrad som håller – 
och då måste vi få med dem som jobbar på fältet, säger 
Ingrid Johansson.

I 15 år har hon enträget slitit för att Bibliotekshög-
skolan vid Högskolan i Borås inte ska vara en isolerad ö. 
För arbetet med att bygga broar mellan akademin och 
professionen samt mellan studenterna och fältet har 
hon utsetts till Årets informationsspecialist av SFIS, 
Svensk förening för informationsspecialister.

Ingrid Johansson driver bland annat Vetenskap för 
professionen, en föreläsningsserie där personal från 
högskolan berättar om sin forskning. Men om någon 
för 15 år sedan hade sagt till henne att skolbiblio-
tekarier skulle vara intresserade av forskning så hade 
hon skrattat högt. I dag är hon stolt över kollegornas 
förmåga att göra sin forskning begriplig.

– Forskningen är lika viktig som politiska beslut. Det 
handlar om frågor som vad biblioteken ska lägga fokus 
på eller hur pedagogisk en skolbibliotekarie ska vara. 
Folk på fältet har också insett att de till exempel kan 
bjuda in en forskare för att få hjälp att hitta ingångar, 
utvärderingar och lösningar.

Det är svårt men viktigt att tänka utanför boxen för 
att attrahera besökare. I början av 1980-talet, innan 
tanken att jobba som bibliotekarie ens vaknat, reste 
Ingrid Johansson till Connecticut i USA. Där charma-
des hon av ett litet bibliotek som först verkade ”helt 
crazy”. De hade bytesmarknad för barnkläder och 
lånade ut pocketböcker i varierande skick som stod och 
låg lite här och var. Herregud vilket ställe, tänkte den 
26-åriga svenskan. Under sin uppväxt i Småland hade 
hon bara sett prydliga, inbundna bokryggar i grönt och 
rött. Ingrid Johansson började hänga på biblioteket och 
vid jul undrade personalen om hon ville sjunga lucia-
sånger och baka bullar. Såklart hon ville.

– När jag kom dit fanns det hur mycket vitt vin som 

helst. På ett bibliotek. Jag trodde att jag skulle dö. Vitt 
vin, bullar och luciasånger, jag tänkte att de inte kunde 
vara kloka. Men biblioteket hade ett schvung på utlån 
och personalen hade en easy going-attityd som till-
talade mig. De hade lämnat boxen.

I dag hämtar Ingrid Johansson fortfarande inspira-
tion från USA, särskilt amerikanska bloggar av Ameri-
can Library Association och New York Public Library. 
Särskilt den senares hemsida, bloggar och Twitterflöde 
hör till favoriterna.

– Behovet av att sortera och sovra i informations-
flödet gör att bibliotekarier måste vara ”all around”. 
Folkbiblioteken i USA har lite pengar och tigger som 
skam. Vi har inte kommit dit än men folkbiblioteken 
måste se om sitt hus, och det är vi duktiga på i Sverige. 
Det ordnas olika kurser och stickkaféer. 

Folk- och stadsbibliotekens strategier för att kommu-
nicera med omvärlden imponerar. Men Ingrid Johans-
son tycker att fler borde titta på gamification, alltså att 
besökarna får lära sig att göra spel eller utveckla appar. 

– Det finns en underrepresentation av unga mellan 
13 och 20 år på bibliotek. Jag är färgad av Danmark som 
är duktigt på gamification. Min kollega på spelutveck-
lingsföretaget Hello There förklarar hela tiden för mig 
att det är en attraktionskraft för den här utelämnade 
gruppen. 

Även svenska hemsidor från Svensk biblioteksföre-
ning, bloggar, bokforum eller organ som ägnar sig åt 
databasutveckling ger idéer. Kungliga biblioteket är 
också en stor inspirationskälla. 

– De är duktiga på att kommunicera utåt. Jag ringer 
dit stup i kvarten för att de alltid har någon spännande 
konferens som mina studenter borde gå på. Det är vik-
tigt att studenterna får känna att åh, så ser mina fram-
tida kollegor ut och jaha, är det så det funkar att jobba 
på ett universitetsbibliotek.

En del av motiveringen till Årets informations-
specialist handlar om mentorprojektet på Biblioteks-
högskolan. 2006 fick Ingrid Johansson i uppgift att 
snickra ihop det tillsammans med en kollega. 20 stu-
denter motiverade varför de ville ha en mentor och vil-
ken typ av bibliotek de var intresserade av. Samtidigt 
kontaktade Ingrid Johansson personer ute på fältet. 
Tanken var att det skulle bli en win-win-situation efter-
som utbildningen i dag skiljer sig stort mot 1980-talet 
och mentorerna skulle få fräscha perspektiv på sina 
arbetsplatser och metoder från studenterna. 

Ingrid Johansson gick en 7,5-poängskurs i mentor-
skap och läste att utbildningar där studenter har en 
fot inne på fältet får bättre ranking och att kontakt 

Ingrid är ”Årets 
informationsspecialist”
Hon blir hysterisk av dålig service, fascineras 
av gamification och älskar sina studenter. Nu 
har universitetsadjunkten Ingrid Johansson vid 
Bibliotekshögskolan i Borås utsetts till Årets 
informationsspecialist 2015.

av JENNIE AQUILONIUS
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med arbetslivet är en viktig faktor för att folk inte ska 
hoppa av.

– Adepterna får uppleva hur de kan använda sina 
teoretiska kunskaper praktiskt. Om studenten inser 
att det här var det tråkigaste jag har varit med om, jag 
vill aldrig jobba med en bokbuss, då byter vi bara men-
tor och arbetsplats. 

I dag är mentorprogrammet frivilligt men imple-
menterat i den ordinarie verksamheten. Hundratals 
adepter har deltagit sedan starten. Varje år åker Ingrid 
Johansson och kollegan Rolf Hasslöw ut på en turné 
för att träffa distansstudenter och deras mentorer i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Mentorer och adep-
ter ses två till tre gånger per termin på mentorns 
arbetsplats. Efter tre terminer görs en utvärdering.

– När studenterna lämnar oss vill jag att de ska veta 
hur de beter sig på en anställningsintervju, hur verk-
samheter är uppbyggda, känna till system och ha ett 
bra bemötande.

På Bibliotekshögskolan undervisar Ingrid Johansson 
i kunskapsorganisation, hur du organiserar och hittar 
information samt gör den sökbar.

– Jag fascineras av strukturer, index, system och 
hur vi söker på citering. Det låter ju så torrt så man 
dör och jag får kämpa för att förmedla till studenterna 
hur viktigt det är. Studenterna säger att ”vi har fak-
tiskt Google” och jag får förklara att Google också har 
strukturer och system. Att även om vi aldrig kan för-
stå Googles algoritmer så kan vi förstå hur en databas 
fungerar utifrån programmeringssättet.

 Ingrid Johansson är mån om att bibliotekarierna 
på fältet inte ska uppfatta institutionen som otill-
gänglig. Hon kom till Bibliotekshögskolan efter 13 år 
på Chalmers bibliotek. Det var en svår tid då allt fokus 
låg på akademiseringen och institutionen kämpade 
för att få legitimitet.

– Vi kämpade för forskningen och fick vår första 
disputerade person, Louise Limberg, som senare blev 
professor. Då var Borås förbundet med Göteborgs uni-
versitet och det är inte så många år sedan vi fick egna 
forskarrättigheter. I dag har vi en cementerad grund 
att stå på och är störst i Sverige på forskning inom den 
här branschen.

I dag är bron mellan akademin och professionen 
starkare än någonsin.

– Lektorer från oss sitter i olika styrelser som 
Svensk biblioteksförening och SFIS. Våra forskare gör 
utredningar ute på biblioteken. Men jag är inte en-
sam, många jobbar med det här och mina kollegor gör 
ett enastående jobb.  ■

Foto: ERIK W
ASSELIUS

Ur motiveringen 
till årets 
informationsspecialist

”Ingrid har under långt tid verkat 
för yrket som informations-
specialist i såväl handling som i 
undervisning.

Genom sitt engagemang i SFIS 
Västs föreläsningsserie Veten-
skap för professionen har hon 
bidragit till att öka kontaktytorna 
mellan forskare med yrkesaktiva 
informationsspecialister.

(...) Ingrid utmärker sig också 
genom ett starkt engagemang i 
både befintliga och tidigare stu-
denter. Ett exempel är Mentor-
projektet där Ingrid har bidragit 
till att stärka studenternas kon-
takter med yrkeslivet.”

Ingrid Johansson

Aktuell: Årets informationsspecialist 2015.

Arbetar: Universitetsadjunkt, Bibliotekshög-
skolan i Borås.

Ålder: 56.

Bor: Göteborg.

Familj: Tre barn mellan 14 och 23 år.

Intressen: Cyklar som en tok just nu eftersom 
hon ska köra Tjejvättern. Har en stor träd-
gård som hon gärna pysslar i. Åker till Stock-
holm för att gå på opera, såg senast Madame 
Butterfly. Går mycket på museum men sit-
ter också gärna i soffan med chips framför en 
Beck-film.

Läser: Mycket uppsatser. På semestern blir 
det allt från lättlästa deckare till Modiano och 
Joyce Carol Oates.

Favoritbibliotek: Göteborgs stadsbibliotek och 
Chalmers universitetsbibliotek. ”De har stora 
ytor och fräcka fåtöljer, det är som att komma 
in i en flygplatslounge, det får mig att känna 
att oj, här vill jag vara.”

Vill höja kompetens 
i att värdera 
information

Svensk förening för informa-
tionsspecialister, SFIS, riktar 
sig till personer som arbetar 
med informationshantering, 
omvärldsbevakning och kun-
skapsdelning.

Bland medlemmarna finns 
bibliotekarier, informations-
arkitekter och omvärldsana-
lytiker. Föreningen arbetar 
för att öka kompetensen 
i att värdera och hantera 
information, kvalificerad 
informationsförsörjning och 
utbyte mellan kollegor.

Varje år utser SFIS årets 
informationsspecialist, en 
person som skapar mervärde 
för sin organisation genom 
nytänkande, kompetens och 
kvalitet.
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Annons
Wagner 1

BBL 
DEBATT
Har du en åsikt?  
Skriv till Biblioteks-
bladet Debatt.

Skriv kort, samt mejla 
ditt debattinlägg till 
redaktionen@bbl.biblio-
teksforeningen.org

Anonyma inlägg 
publiceras inte. Bifoga 
gärna en tryckbar bild 
på dig själv.

Välkommen med ditt 
inlägg.

Tomrummet måste fyllas!

 I en biblioteksplan som jag nyligen läste 
kom ordet demokrati först i tredje stycket 
under rubriken bibliotekets roll och det var 
enda gången ordet nämndes i dokumentet 

på nio sidor. Som jämförelse nämndes kultur nio 
gånger i samma dokument. Upplevelsen av ett 
demokratiskt tomrum gör sig påmind.

För att tydliggöra avsändaren av denna debatt-
artikel så vill jag klargöra att jag lämnade biblio-
teksvärlden för cirka tio år sedan.  Min magister-
uppsats skrevs för tolv år sedan med inriktningen 
demokrati och begränsningar av yttrandefrihe-
ten. Drygt tio år senare skrevs ett antal uppsatser 
i närliggande ämnen, en del till följd av den inte 
okända Tintindebatten. Det är intressant att det 
påpekas en brist på tidigare forskning i ämnena 
som är relaterade till demokrati och yttrande-
frihet i dessa uppsatser.

När Behrang Miri drog igång sin aktion orsa-
kade detta en hel del reaktioner och det var be-
hövligt. Turer där beslut togs och drogs tillbaka 
visade på hur oförberedda man var på debatten 
och sakfrågan.  I den uppsats som jag skrev togs 
avstamp i att Ahmed Ramis böcker fanns i den 
öppna samlingen tio år efter att Rami dömts för 
hets mot folkgrupp. Böckerna är starkt anti-
semitiska och den förenklade frågan i min upp-
sats var ”hur tänkte ni?”.  Det var i huvudsak bib-
liotekschefer som svarade. Frågan är lika berät-

tigad nu lite mer än tio år senare när 
den känslo mässiga delen av Tintin-
debatten har lagt sig. Att ge sig på 
flera generationers uppväxt ger klart 
en del känslor. Svaren och i handling 
både då och nu genomsyras av att 
man var och är oförberedda.

Det demokratiska uppdraget är det 
finaste biblioteken har fått. Det ger en 
större tyngd i förhållande till politi-
ker och allmänhet, samtidigt ger det 
ett större ansvar.  Det kommer alltid 
att finnas en del som är bibliotekens 
skyltfönster utåt. Hur skyltfönstret 
kommer att utvecklas vet säkert an-
dra bättre. I dag är dock den öppna 
samlingen en del av skyltfönstret. 
Det går att påstå att Ahmed Ramis 
böcker, däribland Judisk häxprocess 
i Sverige, inte är en del av vad det de-
mokratiska samhället vill framhäva 
och därmed ska den inte ut till skylt-
ning. Samtidigt går det att vända på 
argumentet. Den öppna samlingen 
är ett lackmustest av vad det demo-

kratiska samhället tål. Finns det utrymme till 
Rami, religiös propaganda mot hbtq  eller Tintin?  
Är det en del av samhället vi vill visa upp? Ska vi 
visa upp den delen och måste vi? Dessa frågor är 
ibland självklara och ibland problematiska. Ber-
hang Miri var inte en bibliotekarie och kanske 
var det vad som behövdes för att röra om i grytan. 
Det finns verkligen ett behov av att ta tag i dessa 
gränsfrågor. Det var kanske just för att han inte 
var bibliotekarie som en sanning av biblioteket 
och dess roll i samhället kom fram. Den bilden 
har inte bibliotekarier patent på.

Pontus Karlsson skrev 2012 i sin uppsats Censur 
och urvalsbegränsning: ”När det gäller inköpsregler 
eller policys för detta har ingen av de intervjuade 
bibliotekariernas bibliotek någon nedskriven el-
ler uttalad inköpspolicy.” Detta stämmer överens 
med den uppsats jag skrev tio år tidigare och det-
ta är ett bekymmer för det lämnar ett tomrum.

I politiken får man ofta lära sig att det inte 
går att lämna ett tomrum eftersom detta fylls 
av någon annan med ett innehåll som kanske 
inte stämmer överens med vad man själv tycker. 
Oavsett vad man tycker om resultatet av Tintin-
debatten så tog den ett utrymme som biblio-
teksvärlden hade lämnat som ett tomrum. Alla 
var nöjda med hur gallringen sköttes och ingen 
gjorde särskilt mycket väsen av det. Tills nu. 

Ordförande i den byggnadsnämnd jag sitter i 
har sin egen definition av lathet. Det handlar inte 
om att man inte jobbar eller försöker smita från 
jobb. Nej, vad det handlar om är att man undvi-
ker beslut och möten som är obehagliga. Behrang 
Miri var inte lat och han såg ett tomrum som han 
själv fyllde med eget innehåll.

”Genom att inte höras i debatten alls, lämnar 
bibliotekarierna arenan öppen för felaktigheter 
och spekulationer om bibliotekets uppdrag och 
arbetsätt…”. Detta skriver Maria Simonsson i sin 
kandidatuppsats från 2013. Hon efterfrågar med 
rätta bibliotekarierna i debatten. 

Urval och gallring måste formaliseras och 
diskuteras, annars är risken att biblioteka-
rierna lämnar över arenan till någon annan. 
Bibliotekari erna kan inte och ska inte vara lata.

Jag avslutar med Maria Simonssons ord ”Vi  
[bibliotekarierna] kan lära oss av debatten att ur-
val, gallring, utbud, yttrandefrihet och tillgäng-
lighet kan betyda olika saker, och det kanske inte 
är så självklart som vi själva tror.”

Mikael Fahlcrantz
kommunalråd i Landskrona 

Mikael Fahlcrantz, Miljöpartiet, 
kommunalråd i Landskrona.

WagnerPhone
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Lund, första veckan i maj. De berömda 
magnoliaträden vid universitetsfontänen 
ramade in ett första klassens 
kunskapsevent i form av Svensk 
biblioteksförenings hundraårsfirande.

” Svårt vara mer relevant 
än biblioteken är i dag”

 Många talade om föreningens sekel, från 
Calle Nathanson, ordförande i Svensk 
biblioteksförening till Anders Almgren, 
kommunstyrelsens ordförande i Lund. 

Seminarier, workshops och studiebesök trängdes under 
två och en halv dagar, om vi räknar in tjuvstarten under 
tisdagseftermiddagen.

Dessutom, ett informellt mingel på stadsbiblioteket 
i Lund och en riktig hundraårsfest med galamiddag och 
underhållning.

De parallella mötesseminarierna hölls i och kring 
Stora salen i AF Borgen. Det var här allting började, i 
augusti 1915, men det är dock inte helt säkert. Under 
biblioteksdagarna hördes flera både offentliga och mer 
privata diskussioner om i vilket RUM i AF Borgen grun-
darna höll till.

Foto: elisabeth ohlson wallinKarin Bergendorff, chef för Stadsbiblioteket i Lund, i centrum på bilden från Stora salen i AF Borgen.
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Förutom kultur- och demokratiminister Alice Bah 
Kuhnkes tal hade många sett fram emot Norges nasjo-
nalbibliotekar Aslak Sira Myhre som hade den fram-
tidsinriktade uppgiften att tala om biblioteket i nästa 
århundrade.

Biblioteksdagarna blev ett mycket lyckat evenemang, 
anser Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteks-
förening.

– Det var mycket innehållsrika seminarier båda 
dagarna. Ett kvitto på det är just tillströmningen av 
människor säger han.

Den internationella representationen förtjänar också 
att nämnas. Biblioteksdagarna gästades av kolleger 
från de nordiska grannländerna, men även från flera 
andra håll.

– Det är så biblioteksvärlden är. IFLA betyder mycket 
för det internationella utbytet. Speciellt roligt var också 
att vi gästades av våra kenyanska vänner. Det är mycket 
viktigt att ha ett internationellt utbyte, och där är vi 
bättre än många andra branscher.

Men vilken roll ska då föreningen spela framöver? 
Svaren, enligt Calle Nathanson, finns i det som sker 
omkring oss. Den 7 januari och den 14 februari inträf-
fade två förödande attentat, i Paris och i Köpenhamn. 
Yttrandefriheten är en av vår tids stora frågor, manade 
han, eftersom de rasistiska partierna generellt sett har 

vuxit sig starka. I dag är de både synligare och våldsam-
mare än på mycket länge.

– Polariseringen ökar, liksom kunskapsklyftorna. 
Bildning värderas lågt och demokratin utmanas, på 
många håll ser vi demokratiska underskott. Bildning är 
det bästa vaccinet vi har, den är grunden för ökad för-
ståelse. Med kunskaper kan vi söka oss bortom de enkla 
lösningarna.

Calle Nathanson uppmanade alla att leka med tan-
ken att bibliotek för alla inte funnits.

– Trots hundra år på nacken är det svårt att vara mer 
relevant än biblioteken är i dag, sade han.

Bibliotekens roll är nu som tidigare, att vara den 
demokratiska motkraften.

Just nu befinner sig biblioteken i en ovanlig fas, 
menar Calle Nathanson, eftersom två olika utveck-
lingsmönster förekommer parallellt. Många biblioteks-
filialer har försvunnit

Biblioteken befinner sig i en orolig, eller kanske sna-
rare ovanlig, fas. Två utvecklingsmönster förekommer 
parallellt. Å ena sidan har många biblioteksfilialer för-
svunnit under de senaste 15 åren då 80 nya biblioteks-
byggen färdigställts.

– Det är inte acceptabelt om nya bibliotek byggs på 
bekostnad av filialer, sade Calle Nathanson.

Christer Fälldin

Foto: elisabeth ohlson w
allin

Fullsatta seminarier 
under båda dagarna.
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 Av de cirka 630 deltagarna i Lund infann sig  
 cirka hundra personer till själva årsmötet  
 som var schemalagt på sen eftermiddagstid  
 före jubileumsfesten.

Antalet motioner till årsmötet i föreningen har 
minskat, vilket har pågått under senare år, enligt Calle 
Nathanson. I år inkom inte en enda. Frågan är varför?

– Jag vet inte exakt vad det beror på. Det är ett pro-
blem med tiden, vilket gör att det är svårt att hinna 
med mellan årsmötet och festen senare på kvällen. 
Det är det enkla svaret. Ett mer utvecklat svar kan vara 
att engagemanget i föreningen vid årsmötena varit 
krymp ande. Om man lyssnar på dem som varit med 
länge vittnar de om att man förr fick skjuta på festen, 
eftersom års mötet höll på långt in på kvällen på grund 
av de många motionerna som diskuterades.

Även om antalet motioner varit minskande, står 
Svensk biblioteksförening starkare än på länge, kon-
staterar Svensk biblioteksförenings generalsekreterare 
Niclas Lindberg.

– Inte minst har medlemsaktiviteten i föreningen 
varit högre än på många år. Samtidigt har också med-
lemstappet minskat, säger han.

Till exempel är antalet aktiva expertnätverk 17 styck-
en samtidigt som fler medlemmar än någonsin tidigare 
har varit ”engagerade i föreningens strukturer”, enligt 
föreningens årsredovisning för 2014.

Även antalet besökare på Biblioteksdagarna ökade 
väsentligt mellan 2014 och 2015, vilket kan förklaras 
med ökat intresse, samt att det är extra intressant att 
delta under ett jubileumsår.

Niclas Lindberg skrev i jubileumsboken som utkom i 
början av maj att föreningens styrka är dess stora med-
lemsengagemang.

”Min bedömning är att den nya ordningen med ut-
vecklingsråd, arbetsgrupper, expertnätverk med mera 
lett till ökad medlemsaktivitet.”

Hur det ska gå till att öka den formella förenings-
aktiviteten med fler skrivna motioner till årsmötet har 
Calle Nathanson inget färdigt svar på, men det kanske 
tar sin början i samtal med de olika regionföreningarna, 
tror han. Det kan leda till ett samspel som till sist 

Färre motioner  
men ökande aktivitet
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Årets årsmöte i Svensk biblioteksförening var en snabb affär, jubileumsåret till trots. Ett av skälen var 
att ingen motion lämnats in till årsmötet.

Foto: elisabeth ohlson w
allin

Calle Nathanson.

landar i en motion, som kanske även får påverkan på 
budgetmotionen.

– Kansliet och styrelsen skulle kunna stöjda motio-
ner från regionföreningarna och på så sätt ta vara på 
engagerade medlemmar som vill driva enskilda frågor. 
Det är ett ansvar för mig som ordförande att se till att 
det sker.

Den ekonomiska redovisningen under årsmötet 
var också snabbt avklarad, av naturliga skäl. I kassan 
finns över 400 miljoner kronor och verksamhetsåret 
2014 genererade kostnader på drygt 18 miljoner kronor, 
pengar som helt och hållet betalades med hjälp av kapi-
talförvaltningen som gav dryga 37 miljoner kronor i av-
kastning. Det motsvarar en värdeökning på 9,6 procent.

av Christer Fälldin
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I höst får Kungliga biblioteket det formella 
uppdraget att utarbeta ett förslag till natio-
nell biblioteksstrategi. I budgeten avsätts då 5 
miljoner kronor till ändamålet, samt följs av 

ytterligare 6 miljoner kronor årligen till och med 2017.
Alice Bah Kuhnke betonade under Biblioteksdagarna 

att Sverige har blivit ett segregerat land, och att läsan-
det är minskande, vilket snabbt leder till både bild-
nings- och utbildningsklyftor som dessutom vidgas.

Det är en tydlig politisk inriktning på den nationella 
biblioteksstrategin, som kulturministern också åter-
vänder till när Biblioteksbladet intervjuade henne ett 
par veckor efter talet i Lund.

– Bibliotekariernas roll blir avgörande för hur biblio-
teken ska kunna leva upp till den nya bibliotekslagen, 
säger hon. 

Skulle till exempel en nationell biblioteksstrategi kunna vara 
ett användbart verktyg vid oroligheter på bibliotek som i både 
Hässelby villastad och andra kommuner i landet på senare tid?
– Egentligen är klockan redan fem i tolv. Strategin 
borde ha gjorts tidigare. Jag har all respekt för att kom-
munpolitikerna gör allt de kan, och vi har kommunalt 
självstyre. Politiker både lokalt och regionalt vill följa 
lagarna som de ser ut. Men många lokala politiker har 
välkomnat en nationell biblioteksstrategi, inte bara 
för att hantera den sortens händelser som nu skett i 
Hässel by. De behöver även argument för att försvara 
kulturpolitiken lokalt och regionalt.

Har du synpunkter på hur pengarna till den nationella 
biblioteksstrategin ska användas?
– Jag vill inte förekomma i diskussioner, eller konkreti-
sera förslag och idéer under arbetets gång. Jag ska hålla 
mig borta från den processen. Min förhoppning är att 
det dokument som arbetet med biblioteksstrategin till 
slut resulterar i blir ett tydligt verktyg att sätta i verket 
– och ta vidare. Jag förväntar mig inte några vackra 
och välformulerade ord, utan ord med både tyngd och 
betydelse.

” Fem i tolv” för 
biblioteksstrategin
Nya bibliotekslagen är en fantastisk skrivelse. I den stärks 
bibliotekens roll som arenor för fri åsiktsfrihet, men orden 
räcker inte. Fina ord och liten verkstad leder ingenstans. 
Därför är nästa steg viktigt. Det förklarade kultur- och 
demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Biblioteksdagarna 
i början av maj.

Kulturministern resonerar vidare kring utveck-
lingen på biblioteken. Ett viktigt tema är yttrandefri-
heten. Det är ett ämne som ständigt aktualiseras och 
biblioteksverksamhet ska präglas av fri åsiktsbildning, 
men för att den ska kunna finnas krävs en öppen och 
levande debatt, särskilt på biblioteken som ska vara en 
fristad, öppen för alla.

Alice Bah Kuhnke påpekar också att det redan finns 
ett stort samarbete mellan biblioteken och Svensk 
biblioteksförening som genererar många goda idéer 
och som kan användas.

– Det handlar nu inte om att uppfinna hjulet en gång 
till, utan att höja blicken och se framåt, säger hon.

Alice Bah Kuhnke 
under Biblioteks-

dagarna.

foto: elisabeth ohlson w
allin
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Strategi arbetet  
har redan startat

Redan den 21 maj arrangerades ett 
inledande möte inför arbetet med den 
nationella biblioteksstrategin. Mötet 
hölls på Kungliga biblioteket under 
ledning av riksbibliotekarien Gunilla 
Herdenberg.

 Syftet med det tidiga mötet var att samla de 
krafter i landet som på olika sätt är engagerade 
i det kommande arbetet att utforma förslaget 
till nationell biblioteksstrategi.

– Jag uppfattar att regeringen anser att det är ett vik-
tigt arbete som ska göras gemensamt inom hela biblio-
tekssektorn, och att strategin när den är klar att lägga 
på regeringens bord ska vara välgjord och sann, säger 
hon och betonar att det formella uppdraget inte ännu 
har getts till Kungliga biblioteket.

På frågan om en nationell biblioteksstrategi skulle 
kunna ha använts för att motverka den sortens stör-
ningar på bibliotek som bland annat förekommit i 
Hässelby villastad och i en del andra kommuner i 
landet, svarar Gunilla Herdenberg nekande.

– Kommunen avgör själv hur man löser det. En natio-
nell strategi kan inte svara på hur ett enskilt bibliotek 
ska hantera problem. Om ett bibliotek ska vara öppet 
eller inte måste varje kommun själv ta ställning till.

Det kommande arbetet att utforma en nationell 
biblioteksstrategi kommer bland annat att handla om 
rättvis och bra tillgång till bibliotek och information, 
enligt Gunilla Herdenberg.

Christer Fälldin

Gunilla  
Herdenberg.

Strategin 
byggs utifrån 
FN-artikel

Kungliga bibliotekets 
uppdrag är bland 
annat att skapa en 
plan för hur alla 
bibliotek i landet ska 
kunna samverka. En 
av utgångspunkterna 
för arbetet är att 
strategin ska byggas 
på en fördjupad 
omvärldsanalys, 
med en grund i FN:s 
artikel 19/1948, som 
handlar om ”rätt till 
åsiktsfrihet” samt 
att ”kunna söka och 
sprida information 
och idéer oberoende 
av gränser”. 

Att Kungliga biblioteket är ett forskningsbibliotek 
med forskningstyngd tror Alice Bah Kuhnke är en god 
förutsättning för att slutföra uppdraget med den natio-
nella biblioteksstrategin.

– KB har redan i dag ett samordnande uppdrag. Jag 
är inte orolig för att forskningstyngden skulle vara ett 
hinder för det här uppdraget, snarare tvärtom. Utifrån 
uppdragets art och ansvar är KB en utmärkt uppdrags-
tagare för att föreslå en nationell biblioteksstrategi. Jag 
hade inte pekat ut KB som nav i denna fråga om jag inte 
trodde på det med full kraft.

Christer Fälldin

foto: jens gustavsson
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– Svensk biblioteksförening är den 
absolut viktigaste branschföreningen 
för oss som arbetar på biblioteken. 
Föreningen gör oss starkare och genom 
den kan vi påverka beslutsfattare, 
säger Nicholas Haldosen, IT- och social 
bibliotekarie i Nora, avgick vid årsmötet 
ur styrelsen efter att ha suttit i en 
period, mellan 2013-2015.

På frågan om vilka frågor som har varit viktigast under 
hans tid i styrelsen svarar han utan tvekan lobbyarbe-
tet för att få till stånd en nationell biblioteksstrategi. 
Men flera andra frågor har varit nog så väsentliga.

– I samband med debatten om Lilla Hjärtat fanns en 
diskussion kring barnböcker och om biblioteken ska 
förvärva böcker som kan uppfattas som stötande. I sam-
band med den diskussion talade vi mycket om hur bib-
lioteken förhåller sig till demokrati och yttrandefrihet.

Det blev en impuls för oss att lansera det mediestra-
tegiska projektet som resulterade i en skrift om biblio-
teken och inköpsetik i praktiken.

Vad är du mest nöjd med att ha varit med och påverka under 
din tid?
– Förutom de viktigaste frågorna, även översättningen 
av de internationella manifesten som vi gjorde för att 
tillgängliggöra olika dokument på vårt modersmål, till 
exempel Iflas olika manifest.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för föreningen?
– För bibliotekens del, en nationell strategi som inte 
bara blir en papperstiger, för det finns en risk för det.

Att det satsas på barn och ungas läsning, skolbib-
lioteken och att biblioteken inte hämmas av upphovs-
rättsliga hinder är andra frågor som föreningen måste 
satsa på.

För föreningens egen del gäller det att inte minska i 
medlemsantal, och i stället öka engagemanget.

– Jag skulle vilja se regionföreningar som skapar 
möjligheter till möten, utöver expertnätverken.

Han ser gärna att regionföreningarna utvecklas mer 
och att det i sin tur påverkar inflytandestrukturen i för-
eningen.

” Viktigast nu är en nationell 
strategi som inte blir en 
papperstiger”

– Det är rimligt att vitaliserade regionföreningar har 
inflytande på föreningen, men i dag ser inte stadgarna 
ut så. Föreningen har valt att satsa på expertnätverken 
i stället.

Christer Fälldin
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foto: elisabeth ohlson w
allin
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Föreningen har haft en stor betydelse 
för att lyfta biblioteksfrågor under 
hennes tid i styrelsen för Svensk 
biblioteksförening. Ulrika Domellöf 
Mattsson, till vardags handläggare på 
Naturvårdsverket i Stockholm, avgick vid 
årsmötet efter sex år i styrelsen.

– Vi har drivit många viktiga frågor för biblioteken. Det 
blev extra uppenbart då beslutet om den nationella bib-
lioteksstrategin kom. Där har föreningen gjort ett stort 
arbete, säger hon.

Andra särskilt viktiga frågor har varit det aktiva ar-
betet med forskningsbiblioteksfrågor, open access och 
digitaliseringen. Men även skolbiblioteken och e-böck-
erna är frågor som är viktiga och som fortsätter att vara 
det.

Men det finns flera mycket positiva etiketter att 
sätta på föreningen. Ulrika Domellöf Mattsson har upp-
skattat det ”proffsiga kansliet” som oförtröttligt spri-
der information.

Hon tycker också att det är ”häftigt” att föreningen 
rymmer alla typer av bibliotek.

En annan positiv faktor i föreningen är de olika ex-
pertnätverken som engagerar många medlemmar. 
Även konferenserna och olika biblioteksdagar har varit 
betydelsefulla.

– Det mest dramatiska beslutet var ni vi bestämde 
oss för att arrangera en Ifla-konferens i Göteborg med 
kort varsel. Det gick väldigt bra, trots de tidsmässigt då-
liga förutsättningarna.

Vad är du mest nöjd med att ha varit med och påverka under 
din tid?

– Att ha lyft upp betydelsen av upphovsrättsfrågorna 
och fört fram specialbibliotekens vikt för bibliotekssys-
temet och den nationella informationsförsörjningen.

De viktigaste framtidsfrågorna för den nya styrelsen 
anser Ulrika Domellöf Mattsson vara att fortsatt dis-
kutera bibliotekens värde för demokratin, bibliotekens 
roll och samhällsnytta. Livslångt lärande och upphovs-
rättsfrågorna är också väsentliga.

Just upphovsrätten fortsätter hon att arbeta aktivt 
med som nyligen omvald i den europeiska styrelsen för 
Eblida. Christer Fälldin

” Upphovsrätten  
viktig framtidsfråga  
för föreningen”

Nya styrelseledamöter

Tre nyval till styrelsen skedde vid års mötet. Nya 
ledamöter är 
Helena Kettner Rudberg, MTM, Stockholm, 
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek och Anja Dahlstedt, 
Bibliotek Botkyrka.

Ulrika Domellöf Mattsson.

foto: elisabeth ohlson w
allin
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 I bibliotekslagens fjärde och femte paragrafer 
finns ett par områden där biblioteksbranschens 
kommersiella aktörer hittar affärspotential. Det 
är bland annat skrivningarna om prioriterade 

grupper och nationella minoriteter som gör att mor-
gonluft vädras.

I paragraf fyra står det så här:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån 
deras olika behov och förutsättningar erbjuda litte-
ratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 
information.”

– Det är mycket ovanligt att en lagparagraf så tyd-
ligt slår fast att tekniska hjälpmedel ska användas. 
Det var många som höjde på ögonbrynen när den kom 
och lagens skrivning borde ju öppna för leverantörer-
na på den här marknaden, säger Evalena Habel, kun-
dansvarig för kognition och kommunikation på Iris 
Hjälpmedel.

Men det har hittills inte gått så snabbt som hon 
trodde för ett år sedan. Hon efterlyser nätverk som är 
intresserade av att arbeta med tillgänglighetsfrågor 
med inriktning på prioriterade grupper.

– Den typen av arbete har inte kommit igång och 
jag tolkar det som att biblioteken inte är redo än. Så 
vi avvaktar under en period. Jag tror ändå att biblio-
teken gör så gott de kan för att öka kunskapen om 
dessa gruppers behov.

Även den femte paragrafen slår tydligt fast priori-
teringarna. ”Biblioteken i det allmänna biblioteks-
väsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska…”. Även den prioriteringen 
skapar utrymme för produktutveckling sett ur leve-
rantörernas synvinkel.

Många av dem ser nu ökande behov av teknik, tek-

niska lösningar och tekniska hjälpmedel av olika slag. 
När Biblioteksbladet efter Biblioteksdagarna gjorde en 
enkätundersökning bland utställarna svarade flera en-
tydigt på frågan om biblioteksbranschen är växande 
eller krympande.

– Behoven av våra system och tjänster är växande, 
svarade till exempel Henrik Hagelberg, vd för Biblio-
tekscentrum.

Mobilitet, automatisering, fler och bättre integratio-
ner mellan system, användarvänliga gränssnitt gör att 
biblioteken kan frigöra tid, menar han.

– Får bibliotekarierna mer tid över att förmedla sin 
kunskap och bibliotekens innehåll kommer branschen 
att bli mer intressant. Våra system ska stötta dem i det 
arbetet.

Det är en utmaning att få igång en diskussion om 
hur tekniska produkter kan synliggöras på biblioteken, 
anser Evalena Habel.

– Hur gör man tekniken ”tillgänglig för alla”? Jag 
skulle vilja se projektet ”Låna ett hjälpmedel” på våra 
bibliotek.

Hon skulle gärna se en inventering där biblioteken 
tar reda på vilka tekniska hjälpmedel som finns och 
hur dessa ska marknadsföras gentemot besökarna.

– Kanske borde ett pris instiftas, likt AMY-priset och 
Årets bibliotek, men utifrån tillgänglighet för olika 
funktionshindersgrupper, säger hon.

 Frågan om det finns möjligheter till produkt-
utveckling som gör branschen ännu mer kom-
mersiellt intressant, fick flera tydliga positiva 
svar. 

– Om det finns! Som flera seminarier på Biblioteks-
dagarna tog upp är bibliotekens digitala närvaro redan 
viktig, och kommer bara att öka i betydelse över de 
närmaste åren. Detta handlar inte om att ha digital 
närvaro i stället för fysisk, utan helt enkelt att inse att 
biblioteket finns både i det fysiska och det digitala rum-
met, säger Björn Waller, ansvarig för marknad och om-
världsanalys på Elib som tillhandahåller lösningar för 
att göra det möjligt för biblioteken att låna ut digitala 
böcker.

Han tror att fler bibliotek framöver kommer att re-
sonera som Stockholm gör, som ser sitt digitala biblio-
tek med till exempel e-böcker, Facebook, hemsidor och 
onlinesök som en egen filial, som behöver en egen pla-
nering, budget och personal precis som de olika fysiska 
filialerna gör.

Biblioteken växande 
marknad med stor potential
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Lite i skymundan, men ändå centralt placerade, 
fanns representanterna för årets utställare under 
Biblioteksdagarna. De 16 närvarande företagen som ser 
biblioteken som en marknad omsätter många miljarder. 
Det är en växande marknad och den nya bibliotekslagen 
kan öppna för ännu fler, och bättre, affärer. Potentialen är 
mycket stor, tror en del av utställarna.

av Christer Fälldin
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– Som leverantör av digitala tjänster till biblioteken 
är det förstås viktigt för oss att följa med i den utveck-
lingen, och att både kunna förutse behov och lyssna på 
bibliotekens önskemål för att hjälpa dem att erbjuda de 
digitala lösningar de vill ha, säger han.

Att biblioteksbranschen är i en stark tillväxtsfas sett 
ur en del av leverantörernas perspektiv verkar uppen-
bart. Kristian Wallin, Key Account Manager på ExLibris 
uppger till exempel att tillväxten för det egna bolaget 
räknat på biblioteksbranschen varit mellan 5 och 10 
procent årligen under de senaste fem till tio åren.

Bolaget levererar molnbaserade IT-lösningar till 
biblioteken, främst forsknings- och specialbibliotek. 
Senast redovisade omsättning låg på över 1 miljard kro-
nor.

ExLibris är internationellt verksamt och finns i 
90 länder, vilket gör att man också är en betydande 
produktutvecklare, enligt Kristian Wallin.

Han anser att biblioteksbranschen är annorlunda än 
andra, i åtminstone ett avseende.

– Öppenheten och viljan att dela med sig av erfaren-
heter mellan biblioteken skiljer biblioteksbranschen 
från andra branscher. Det gör att leverantörer blir gran-
skade på ett sätt som vanligen inte sker. Om du som le-
verantör har gjort något bra eller dåligt vid en leverans 
är det snart känt även vid andra bibliotek, säger Kris-
tian Wallin.

 Ett annat, kanske inte lika positivt känne-
tecken för biblioteksbranschen, är upphand-
lingarna. De tenderar att bli lång- och seg-
dragna, enligt en del.

– Det är en nischad bransch med många olika typer 
av ägandeförhållande. Det är stor skillnad på priva-
ta och offentliga bibliotek och upphandlingar styrs 
i allt högre grad av ramavtal, säger Maria Rasmus-
son, Marketing & Product Coordinator på Lammhults 
Biblioteksdesign, mer känt genom varumärkena BCI, 
Eurobib Direct samt Schulz Speyer.

Björn Waller, Elib, konstaterar också att besluts- och 
budgetprocesserna på biblioteken ser annorlunda ut än 
i många andra branscher, men drar en vidare slutsats:

– Biblioteken har en väldigt viktig och unik position 
i samhället, som reflekteras i vilka mål de ser med de 
tjänster de köper in och hur de värderar dem, säger han.

Följande utställare 
fanns med under 
Biblioteksdagarna i 
Lund:

Axiell
BTJ
Aktiv Säkerhet
Biketjänst
Elib
Bibliotekscentrum
Nationalencyklopedin
Eurobib Direct
ExLibris
Iris Hjälpmedel
Folkuniversitetets förlag
Lustrum
EBSCO
Open Library Solutions
Sofos
Wagner

Evalena Habel, kundansvarig för 
kognition och kommunikation på 
Iris Hjälpmedel.

Henrik Hagelberg, vd för Bibliotekscentrum.

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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Pop-up-biblio-
teket i mitten 
av Rydes 
under gång 
i Lund var 
kanske den 
bland lunda-
borna mest 
uppmärk-
sammade 
platsen under 
Biblioteks-
dagarna. Här 
höll stads-
biblioteket 
öppet under 
veckan då 
hundraårs-
jubiléet firades 
i och kring  
AF Borgen.

Låna här, lämna där

 Rydes undergång är den lilla gångtunneln  
 som förbinder stationsplan med järnvägs 
 perrongerna vid Lunds centralstation. Här  
 fungerade ett mobilt bibliotek under veckan 

med inriktning på att fånga intresset hos pendlarna på 
väg in i eller ut ur stationen.

– Äntligen kan vi komma ut ur biblioteket, säger 
Tanja Nilsson som till vardags jobbar på den skönlitte-
rära avdelningen på stadsbiblioteket i Lund.

Under Biblioteksdagarna arbetade hon tillfälligtvis 
med att serva pendlare som såg chansen att göra ovän-
tade lån.

Tanja Nilsson tror att pop-up-biblioteken har en stor 
framtid, eftersom arbetssättet är framtidsinriktat. När 
biblioteksbesöken minskar kan ändå utlåningen öka, 
menar hon.

– Låna här och lämna tillbaka där går hem. Många 
pendlare lånar en bok och lämnar den sedan på något 
av biblioteken som är anslutna till det här försöket.

Uppmärksamheten för pop-up-biblioteket var stor, 
enligt Lotta Ihse, marknadschef på Axiell som arrange-
rade tillsammans med stadsbiblioteket, BTJ och Euro-
bib/BCI.

– Ett par dagstidningar, ett nätmagasin och en radio-

Susan Båge som till vardags jobbar på Lunds stadsbibliotek i färd med att låna ut böcker till passerande pendlare.
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Sweden

Give them
books

wings
give them

Vill du ingå i ett världsomspännande 
nätverk för barnlitteratur? 
Öka din kunskap om barnlitteraturen i världen! 
IBBY fi nns jorden runt och arbetar för att barn i 
hela världen ska ha tillgång till litteratur. 
I Sverige vill vi sprida information om barnböcker 
från andra kulturer. 

  Att bli medlem kostar 200 kr och 400 kr för 
 bibliotek, pg Pg 55 77 87-9. 
  Vill du veta mer om oss och vilka förmåner du 
 får som medlem? Läs mer på www.ibby.se

biblioteksbladet 05:2015 | 23

kanal skrev eller gjorde inslag från Rydes 
undergång, säger hon.

Pop-up-biblioteket i Lund använde ett 
webbgränssnitt på en Ipad tillsammans 
med en scanner. Gränssnittet är döpt till 
Book-it Flex och går väsentligen ut på att 
erbjuda bibliotekstjänster på andra ställen 
än just bibliotek.

Christer Fälldin

Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset får kontakta dig.  
Självklart följer vi personuppgiftslagen.

Sms:a AKUT NEPAL till 72 900 
och skänk 100 kr.

Hjälp Nepal
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 Essensen i Carole Blochs och Praesas arbete är 
att förändra sättet som barn lär sig att läsa och 
skriva på. Det sker huvudsakligen genom att 
skapa förhållanden som sätter berättelserna 

och historierna i centrum, tillsammans med läsglädje.
För detta har Praesa nu belönats med Litteratur-

priset till Astrid Lindgrens minne.
Nal’ibali bjuder in barnen att delta i och med berät-

telserna. Det är barnens egna historier som berättas, 
vilket gör att de kan relatera till dem, delta i samtal om 
dem och på så sätt lära sig mer. 

Det är deras eget språk som används, och ju mer du 
använder ditt språk desto bättre blir du på att uttrycka 
dig själv. Barn I Sydafrika får lära sig att läsa på eng-
elska, ett språk som de inte kan. I Nal’ibali har Praesa 

Praesa i Stockholm 
för prisutdelningen

Carole Bloch, Praesas chef, kom till Stockholm den sista 
veckan i maj för att ta emot ALMA-priset på kvällen 
den 1 juni. Med på resan var även två medarbetare, 
Ntombizanele Mahobe och Malusi Ntoyapi, som båda 
är verksamma som koordinatorer i ett av Praesas mest 
uppmärksammade projekt, Nal’ibali. 

av Christer Fälldin

haft möjlighet att låta barn använda sitt modersmål 
i lästräningen. Det är först då du kan lära dig läsa och 
förstå abstrakta begrepp och koncept.

Det är inte bara undervisningen i modersmålet, eller 
hemspråket, som är viktigt. Det är den genuina läs-
glädjen som behövs för att den riktiga läsförståelsen 
ska infinna sig. När du frågar ett barn vad det läser och 
det visar sig att de saknar ord för att tala om det, är det 
ett bevis för att den djupare förståelsen inte finns.

Över stora delar av Sydafrika skapas därför olika 
läsklubbar, inte bara i skolor och på offentliga platser, 
utan även i många privata hem eller på andra ställen. 
Läsklubbarna tillhandahåller läsning för nöjes skull – 
på modersmålet.

– När du ser ett barn komma in i ett rum, ta en bok 
och sedan lägga sig ner på rygg på golvet och börja 
bläddra och läsa med boken ovanför huvudet, då vet du 
att läsningen är ett nöje. Vi uppmuntrar läsning, men 
inte att den ska ske på ett visst ställe, eller på ett visst 
sätt, säger Ntombizanele Mahobe, som arbetar med att 
koordinera en Nal’ibalikampanj som hjälper barn att 
läsa för nöjes skull.

I Nal’ibaliprojektet distribueras varannan vecka en 
tvåspråkig bilaga med dagstidningen Times Media. 
Språken är alltid engelska samt ett av de elva nationella 
språken i landet. Än så länge omfattas bara fem av de 
afrikanska språken i bilagorna, men Praesa siktar på 
att kunna göra det med samtliga och på så sätt täcka in 
hela landet.

– Men det är frågan om en mycket stor verksamhet 
med höga kostnader, säger Carole Bloch. Utöver dist-
ributionen med tidningen delas bilagan ut på gator i 
vissa städer och skickas till över 30 000 läsklubbar i hela 
Sydafrika.

Läsklubbarna har fått ett stort genomslag och Carole 
Bloch berättar att olika organisationer och myndig-
heter i de olika provinserna ber Praesa komma till dem 
och starta läsklubbar.

Det är barnen själva som skapar ett allt större behov 
av läsning, vilket uppmärksammas av allt fler. ”The 
children are voting with their feet”, som Carole Bloch 
uttrycker det.

– Vi försöker skapa förhållanden som gör det möjligt 
för barnen att läsa, och att läsa för nöjes skull. Vi försö-
ker inte att lära dem att läsa, säger hon. 

Ntombizanele Mahobe förtydligar:
– När ett barn visar sina favoritböcker och kan berät-

ta varför de är favoriter, och att de väljer fritt i bokhyl-

Ntombizanele 
Mahobe, Carole Bloch 
och Malusi Ntoyapi 
från Praesa i Sydafrika 
inför prisutdelningen 
av Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens 
minne.

Foto: Stefan Tell
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lan och läser det de vill, utan att bli tillsagd, då uppför 
de sig som riktiga läsare.

Prispengarna – 5 miljoner kronor – behövs, men inte 
för att de omedelbart behöver spenderas. Carole Bloch 
säger att prissumman i stället ska vårdas för att peng-
arna skapar både trygghet och självförtroende, vilket 
medverkar till att Praesa med alla sina projekt tas på 
allt större allvar.

– Vi siktar på att bli mycket större samtidigt som 
verksamheten genererar stora kostnader, inte minst 
för att målet är att sprida den till att omfatta stora delar 
av Sydafrika. Därför behöver vi attrahera stora partners 
som kan medverka till finansieringen. En kampanj 
behöver ”en våg” och just nu är vågen för liten, säger 
Carole Bloch.

Hittills har Praesa finansierats med privata och in-
samlade medel, men Carole Bloch ser att regeringen i 
Pretoria börjar intressera sig för att stödja verksamhe-
ten.

– En stor brist just nu är att vi inte har tillräcklig till-
gång till riktigt bra läsning. Många av de böcker som 
finns fungerar inte, även om de är skrivna för barn. ■

 Samtidigt som Praesa har ett helhetsgrepp över 
verksamhetens olika grenar är det en organisa-
tion som har närhet till människor och deras 
villkor. Det tar sig bland annat uttryck i att de 

jobbar parallellt med muntligt berättande och littera-
tur. Sammantaget gör det Praesa till en innovativ och 
slagkraftig organisation. 

Praesa grundades av antiapartheidaktivisten Dr Ne-
ville Alexander som tillbringat tio år på Robben Island 
tillsammans med Nelson Mandela. Året var 1992 och 
formerna för utbildning i apartheidsamhället behövde 
förnyas.

Namnet Project for the Study of Alternative Education in 
South Africa (PRAESA) berättar om det. Organisationen 
är fristående och knuten till University of Cape Town. 
I Sydafrika finns elva officiella språk och ojämlik-
heterna är stora, till exempel mellan stad och lands-
bygd. Undervisning bedrivs i stor utsträckning på eng-
elska varför barnen inte lär sig läsa och skriva på sina 
modersmål. Därför går som en röd tråd genom Praesas 
arbete att bedriva tvåspråkig undervisning och på olika 
sätt lyfta modersmålen. Språksituationen är likartad i 
många afrikanska länder. 

Organisationen, baserad i Kapstaden, har tre grund-
läggande mål. Det första är att erbjuda barn högkvali-
tativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, det 
andra att samarbeta med, och skapa nätverk mellan, 
läsfrämjande organisationer och förläggare. Det tredje 
målet är att initiera och genomföra aktiviteter som 
verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt 
utsatta områden. 

Praesa samarbetar med förläggare, författare och 
översättare, bland annat genom organisationen Bib-
lionef South Africa som distribuerar böcker över hela 
Sydafrika. Även i Sverige kan vi se ett ökat samarbete 
mellan läsfrämjare och förlagsbranschen och det finns 

”Sverige kan  
lära av Praesa”

ALMA-pristagaren 2015, Praesa, arbetar aktivt på många 
olika nivåer inom läsfrämjandefältet i Sydafrika. De 
organiserar läseklubbar, bedriver forskning inom olika 
verksamhetsområden, tar fram strategier på olika nivåer, 
utbildar och tränar ledare samt producerar böcker och 
annat material. Förståelsen för språket och språkens 
betydelse för individens och samhällets utveckling är en 
grundläggande drivkraft.

av CAY CORNELIUSON

Carole Bloch.

Foto: Stefan Tell

▸▸
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lyckade exempel på projekt där både metoder och litte-
ratur tagits fram. Ett exempel är Blackebergsmodellen 
som är ett samarbete mellan Alvina förlag och flera bib-
liotek i Stockholmsområdet. 

2006 startade Vulindlela Reading Club som arbetar 
med muntligt berättande, gemensam läsning, sång-
lekar och dramatiseringar. Verksamheten bedrivs både 
på modersmålen och på engelska. Projektet är möns-
terbildande för många läsklubbar i hela Sydafrika och 
ingår i det nationella läsfrämjandeprojektet och nät-
verket Nal’ibali.

Klubbarna leds av lokala volontärer som får utbild-
ning och stöd av mentorer. Nali’balis arbete bedrivs via 
media och handlar både om att ge ut litteratur och att 
ge tips och inspiration till viktiga vuxna. 

Att Carole Bloch, som är ledare för Praesa, har en 

doktorsexamen i ”early literacy” kan ha betydelse för 
inriktningen på verksamheten som präglas av förskole-
pedagogikens tänkande. 

Bristen på litteratur är genomgående och kronisk. 
För att stimulera barns läsning på det egna språket har 
Praesa producerat The Little Hands Books, en serie små 
böcker på olika afrikanska språk. Praesa har i Nal’ibali-
projektet etablerat ett samarbete med Times Media 
Group för att publicera berättelser och tips i bokbilagor 
till tidningar. Bilagorna blir ofta samlingsobjekt för 
barnen som bygger små bibliotek av dem. Försök görs 
också bland annat med e-böcker och läsplattor för att 
tillhandahålla litteratur på de olika språken.

Genom Nal’ibali-projektet betonas läsning för nöjes 
skull mycket starkt. Det faktum att den som gillar att 
läsa läser mer och blir duktigare ligger till grund. Man 
lyfter också fram berättandets betydelse i vardagslivet.

”Mångårigt arbete i mångspråkiga miljöer har lett 
till en förståelse för vad kärleken till berättelser betyder 
för alla barn och vuxna” står det bland annat på hemsi-
dan. Att blanda muntligt och skriftligt berättande är ett 
effektivt sätt att introducera litteratur till ovana läsare.    

Kunskapen om modersmålets betydelse för språkut-
vecklingen är väl etablerad i Sverige, men precis som 
i Sydafrika är det svårt att få tag i litteratur. Nyligen 
tvingades bokhandeln Bokspindeln, som specialiserat 
sig på mångspråkig litteratur, lägga ner. Bakgrunden 

Ntombizanele 
Mahobe, Carole 
Bloch och Malusi 
Ntoyapi. Bilden togs 
på Skeppsholmen 
i Stockholm inför 
prisutdelningen av 
ALMA-priset.

Foto: Stefan Tell

❞
Genom Nal’ibali-projektet betonas läsning för nöjes 
skull mycket starkt. Det faktum att den som gillar att 
läsa läser mer och blir duktigare ligger till grund. 
Man lyfter också fram berättandets betydelse i 
vardagslivet.
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handlar om kommunernas upphandlingsavtal som gör 
det svårt för bibliotek och skolor att få tag på litteratur. 
Upphandlingsavtalen kan förbigås men det tar tid och 
kräver att biblioteken har kunskap om det. BTJ säljer 
böcker på många språk men det är inte tillräckligt, det 
saknas distributörer.  

Exemplen på bra verksamheter med inriktning mot 
mångspråkighet och modersmål i Sverige är många, 
mest framgångsrikt kanske Modersmålsbiblioteket 
i Mölndal. Ljudböcker och e-böcker skulle ge möjlig-
heter att tillgängliggöra litteraturen – vilket också görs 
i Sydafrika – men det återstår att lösa avtals- och ersätt-
ningsfrågor. Förhoppningsvis blir tillgång till världs-
litteraturen ett tema i den nya nationella biblioteks-
strategin som KB fått i uppdrag att ta fram. 

Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande 
har vissa likheter med Praesas strategier. Det hand-
lar, som hos Praesa, om att försöka skapa en läsandets 
kultur. Men Kulturrådet formulerar sig mer på individ-
nivå, medan Praesa kan sägas arbeta i en bredare social 
kontext.

ALMA-juryn säger i sin motivering till Praesas pris 
bland annat ”… Kreativa läs- och berättarprojekt skapar 
soci ala sammanhang och gör litteraturen levande på flera 
språk.”

Det är en intressant tanke att man i ett läsfrämjande-
projekt kan försöka skapa sociala sammanhang för 
läsning och på så sätt verka för en läsande kultur. För-
modligen är det en av vägarna framåt i försöken att öka 
läsandet. Den gamla devisen ”rätt bok till rätt person” 
är fortfarande giltig, men det behövs ett bredare socialt 
perspektiv i läsfrämjandearbetet.  Berättarministeriet 
är den verksamhet i Sverige som tydligast haft en sådan 
social inriktning. Letterbox club är ett annat exempel. 
Kulturrådets Bokstartprojekt innehåller delar som är 
uppsökande i socioekonomiskt svaga miljöer, och sam-
arbete med idrottsrörelsen är ju ett exempel på bred 
uppsökande verksamhet. När läsvanor beskrivs i forsk-
ningen sägs det ofta att de är beroende av ”sociokultu-
rella vanor”.

Följdfrågan blir: hur ser ett läsfrämjandearbete ut 
som förändrar sociokulturella vanor? ■

Praesa nominerades 
till Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens 
minne 2015 av Ibby 
Sverige. Cay Corne-
liuson, styrelseleda-
mot i Ibby Sverige, 
skriver här om bak-
grunden till nomine-
ringen. Ibby står för 
International Board 
on Books for Young 
People.

”Med Bibliografisk service 
förenklar vi våra inköpsrutiner 

och får mer tid över till det 
läsfrämjande arbetet.”

Lilla Edet väljer
Bibliografisk
service!
Tjänsten Bibliografisk service
hjälper dig att bygga upp och
underhålla din lokala biblioteks- 
katalog med hög kvalitet till  
en låg kostnad. 

Vill ni ha mer information?
Kontakta Anders Simonsson, 
046-180 120 eller  
anders.simonsson@btj.se.

www.btj.se
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– Det är första gången vi gör en sådan här satsning och 
vi är bara i början av arbetet, säger Gesille Dixon, en av 
cheferna för biblioteken i The Bronx, en av New Yorks 
fem stadsdelar.

Kampanjen omfattar New York Citys samtliga folk-
bibliotek och lyfter främst fram att över en miljard dol-
lar behövs för att komma tillrätta med det bristande 
fysiska underhållet i byggnaderna.

Tak läcker så att det regnar in, ventilationssystem 
har slutat fungera, lokaler är överfulla, hissar sak-
nas vilket stänger ute människor, fönster går inte att 
stänga vintertid och toaletter har slutat fungera. 

Aktionen tar även fasta på att bibliotekens finansie-

Biblioteken 
i New York i förfall
New Yorks bibliotek förfaller. Länge har det skett i det tysta, men nu har 
biblioteken startat en kampanj för att få lokala beslutsfattare att lyssna och förstå 
allvaret. 

ring minskat med nästan 20 procent under de senaste 
15 åren och att bibliotekspersonalen därmed skurits 
ned med över tusen personer, samtidigt som behoven 
av biblioteken är stora. Större än någonsin tidigare, en-
ligt kampanjen. Under samma tid som finansieringen 
minskat har exempelvis antalet besök ökat med 40 pro-
cent.

– Så många människor behöver biblioteken. De är 
till exempel en förlängning av skolan. Barn och ungdo-
mar kommer hit direkt efter skolans slut för att koppla 
upp sig, låna en dator, få hjälp med läxor eller låna 
och läsa böcker. Vi har också kurser i karriärträning, 
jobbsökande, engelska som främmande språk. Många 

av Eva Bergstedt

I taken på Ulmer Park 
Library i New York 
har läckande vatten 
sedan länge gjort 
stora kratrar i inner-
taken. Biblioteket 
har inte haft råd att 
åtgärda skadorna.

Foto: New
 York Public Libraries
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vuxna kommer från andra länder, de vill etablera sig 
här, hitta jobb, gå vidare i sina liv. Biblioteken har en 
viktig roll för dem, allt är gratis. Vi har databaser, kon-
versationsklasser, ja – till och med zumbakurser, säger 
Gesille Dixon med ett skratt.

Därför vänder sig kampanjen även till samtliga bib-
lioteksbesökare. Alla kan bidra, är förhoppningen. Om 
inte med pengar så att genom personliga vittnesbörd 
få beslutsfattarna att förstå hur betydelsefulla bibliote-
ken är för enskilda människor.  De kan söka upp lokala 
politiker i sina stadsdelar, barn kan skicka in brev och 
teckningar, alla som vill kan maila beslutsfattarna och 
utifrån egna erfarenheter tala om varför biblioteken 
behövs.

”Invest in libraries – Invest in New Yorkers” uppma-
nar kampanjen på bibliotekens hemsida. Där kan alla 
användare av biblioteken via ett färdigt formulär maila 
direkt till de styrande i New York med borgmästaren 
Bill de Blasio i spetsen.

– Besökarna är bibliotekens försvarsadvokater. Om 
de agerar så måste våra politiker lyssna eftersom våra 
besökare är deras väljare. Och det är många som bryr 
sig, som frågar oss hur de kan hjälpa till med att för-
bättra förhållandena på biblioteken. 

Till grund för hela satsningen finns en 55-sidig rap-
port från det New York-baserade oberoende policyinsti-
tutet ”Center for an Urban Future” som förra året lyfte 
fram frågan om bibliotekens roll i New York. Rapporten 
efterfrågar en genomarbetad strategisk policy för bib-
liotekens framtid. Den betonar bibliotekens betydelse 
för ”det humana kapitalet” i stadsdelarna och för sta-
den som helhet – att de är platser dit alla kan komma.

Rapporten lyfter också fram bibliotekens betydelse 
för besökarnas möjligheter att uppgradera sina kun-
skaper och att det i sin tur kan leda till att människor 
skaffar sig en bättre ekonomi. En snabbt åldrande be-
folkning, den fortsatta tillströmningen av immigranter 
och studerandes behov är några faktorer som nämns 
där biblioteken har stor betydelse som resurscentrum. 
Även ökningen av antalet frilansande småföretagare 
lyfts fram. Biblioteksmiljön blir en fristad för dem där 
de gratis kan koppla upp sig och arbeta i en tyst miljö. 
Biblioteken har därför en unik position i världsstadens 
arbete med nuvarande och framtida ekonomiska, de-
mografiska och sociala utmaningar, betonar rapporten. 
Den lyfter även fram biblioteken som den viktiga ”tredje 
platsen”, en oberoende neutral plats utanför hem och 
arbete. 

– Ja, de är viktiga mötesplatser. Det är hit människor 
kommer när till exempel svåra händelser inträffar, 
bekräftar Gesille Dixon.

Hon nämner stormen Sandy för några år sedan. 
Människor flockades på biblioteken, kunde känna 
trygghet där och när elen i vissa kvarter var utslagen i 
flera veckor kunde de via bibliotekens datorer komma i 
kontakt med anhöriga. 

Gesille Dixon är 
en av biblioteks-

cheferna i Bronx i 
New York. Hon deltar 

i kampanjen ”Invest 
in Libraries”.

↓ Det hjälper inte 
att biblioteken är 
överfulla. Bibliotekens 
finansiering har 
minskat med 20 
procent under de 
senaste 15 åren.

Foto: Eva Bergstedt

Foto: New
 York Public Libraries

▸▸
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Länkar
Uppmaning på New York Public Libraries hemsida 
(nypl.org): 
http://investinlibraries.org/img/overdue.pdf
http://www.nypl.org/speakout?hspace=294392&_
opt=2575830098.2588990144

Grundrapporten från Center for an Urban Future: 
https://nycfuture.org/pdf/Re-Envisioning-New-
Yorks-Branch-Libraries.pdf

Den tredje platsen

Begreppet ”Den tredje platsen” är myntat 
av sociologen Roy Oldenburg som i slutet 
av 1990-talet skrev boken ”The great good 
place”. Den tredje platsen ses som en vik-
tig neutral plats för möten utanför hem-
met (den första platsen) och arbetet (den 
andra platsen).

Bibliotek är exempel på en sådan tredje 
plats. Det finns plats för vila, läsning, 
reflektion, återhämtning och stimulans. 
Ingen hierarki finns mellan besökarna, 
alla har samma rätt att vara där och bib-
lioteken ger i bästa fall – genom aktivite-
ter, inredning och kaféer – möjligheter till 
möten mellan människor.

– I slutet av mars i år skedde en gasexplosion i ett 
hus på Manhattan. Två personer dödades och flera 
skadades. Människor blev bostadslösa och det fanns 
en stor oro för flera explosioner. Biblioteken i området 
blev samlingspunkter även då. Till exempel använde 
Röda korset lokalerna. 

Som en följd av den oberoende rapporten från 2014 
sammanfattade New York-biblioteken en egen kort-
fattad rapport i mars i år. Den publicerades på deras 
hemsida och blev inledningen till satsningen för att 
sätta biblioteken på den politiska kartan. Där koncen-
trerar de sig på behovet av det fysiska underhållet och 
lyfter även fram enskilda biblioteksanställda som gör 
stora insatser för att få arbetet att fungera, trots ib-
land svåra förhållanden.

– Vi tycker det är viktigt att deras arbete uppmärk-
sammas. De anställdes för att sköta biblioteks sysslor, 
inte för att laga tak, isolera fönster eller ta hand 
om trasiga toaletter. Nu gör de vad de kan för att få 
verksamheten att fungera och det vill vi visa att vi 
uppskattar.

Kampanjen kommer att fortsätta, däribland med 
speciella lobby-dagar där bibliotekspersonal träffar 
beslutsfattarna i stadshuset och berättar om bibliote-
kens situation.

Gesille Dixon och hennes kollegor tror på resultat.
– Annars kommer vi till slut bli tvungna att stänga 

bibliotek, av säkerhetsskäl. Det skulle verkligen inte 
vara bra, varken för de enskilda människorna eller för 
staden. Att kampanjen lyckas är därför jätteviktigt. ■

Många skolbarn kommer till 
Jerome Park Library direkt efter 
skolan för att läsa läxor, använda 
datorer, läsa eller koppla av.

Foto: Eva Bergstedt

Foto: Eva Bergstedt
Foto: Eva Bergstedt

▸▸

Besökarna påminns om att dämpa 
sig när de är på biblioteket.

Jerome Park Library i Bronx, New 
York City, är välbesökt av alla 
åldrar. WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE

Biblioteket är byggt så luftigt som man har kunnat – och inredningen är speciellt utvald 
för att passa i den ljusa och inbjudande miljön. En viktig komponent i den genomtänkta 
inredningen är att det är möbler av samma typ och stil som använts överallt i biblioteket. 
Barnavdelningens bokhyllemodell återfinner man även i vuxenavdelningen, då anpassad 
till vuxenstorlek. Samma inredningsstil går igen i hela biblioteket, men anpassas efter varje 
avdelnings olika behov och målgrupp.

STORMEN BIBLIOTEK I BODØ, NORGE - EN FANTASTISK BYGGNAD SOM 
PASSAR VÄL IN I STADENS EFTERKRIGSARKITEKTUR
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 Efter bortgången av en ung vän år 2003 kände 
Sarah Garnett ett stort behov av att göra något 
meningsfullt. Hon bestämde sig för att hjälpa 
till med att servera mat till hemlösa i sin hem-

stad Sydney, Australien. En kväll upptäckte hon en 
man som satt under en gatlykta och läste medan han 
väntade på matvagnen. Efter den kvällen började hon 
ta med sig böcker till mannen. Det var så The Footpath 
Library startade.

The Footpath Library:s syfte är att göra böcker mer 
tillgängliga för hemlösa och andra utsatta människor. 
De som är engagerade i biblioteket vill förändra atti-
tyder och uppmuntra läskunnighet, och de vänder sig 
mycket till landets ursprungsbefolkning som är en 
extra utsatt grupp. Verksamheten med övertygelsen 
att böcker kan skapa broar mellan hemlösa människor 
och det övriga samhället, att det går att skapa en känsla 
av tillhörighet och uppmuntra till samtal via böcker.

– Jag upptäckte The Footpath Library när jag bodde 
på ett vandrarhem för några år sedan och sedan dess 

har böcker gett mig en flyktväg. Jag kan resa över hela 
världen genom böckerna, jag kan vara någon annan. 
Läsningen hjälper mig att överleva, säger hemlöse 
Michael.

I dag finns The Footpath Library förutom i Sydney 
också i Melbourne, Brisbane och Perth, och nästa stad 
som står på tur är Canberra. Sarah berättar att det är 
ett enormt jobb att sätta upp en ny filial eftersom verk-
samheten är helt beroende av volontärer.

– Vi är lyckligt lottade som har massor av supportrar 
som är villiga att hjälpa. Många lärare och biblio-
tekarier, och så klart, ivriga läsare. Vi har inga större 
finansiella medel utan är beroende av donationer från 
privata företag och filantroper. Vi får även visst eko-
nomiskt stöd från organisationen StreetSmart som 
hjälper hemlösa på olika sätt. Vi hoppas också på sam-
arbete med de allmänna biblioteken framöver.

Förutom bibliotek på vandrarhem och härbärgen, 
som är verksamhetens fokus och där flest människor 
nås, finns en ambulerande biblioteksbil i Sydney.

Gatubibliotek för hemlösa

Hemlösa 
människor 
behöver inte 
bara mat 
och tak över 
huvudet. 
Enligt The 
Footpath 
Library har de 
också rätt till 
fördelarna och 
nöjet med att 
läsa.
av Anna Sternfeldt

foto: Banjo

Sarah Garnett tillsammans med några låntagare.
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– Skåpbilen är flaggskeppet i vår verksamhet. Det 
var ju så det hela började med att jag gav bort böcker 
ur bagaget på min bil, och därför förblir skåpbilen våra 
rötter, säger Sarah. 

Tillsammans med boklånen bjuds det på kaffe och 
kaka för att underlätta för samtal och möten mellan 
människor. Hemlöse Garry säger att många tror att 
hemlösa människor bara behöver mat.

– Men vi behöver mer än så. Böcker är som mat för 
sinnet och själen.

Och Hank, som också är hemlös, säger att The Foot-
path Library visar att människor som han inte är bort-
glömda.

– När någon tänder ett ljus för dig under din mörkaste 
timme, då vet du att de bryr sig.

 Sarah Garnett menar att det aldrig finns några 
garantier i livet och därför ska vi aldrig döma 
och se ner på andra människor. Inte heller på 
dem som lever sina liv ute på gatorna, som bor 

på härbärgen eller som har andra tillfälliga boenden. 
Hon blir ständigt förvånad över de människor hon 
möter som har blivit hemlösa på grund av olika om-
ständigheter i livet.

– Därför är vårt huvudsakliga budskap att vem 
som helst kan bli hemlös närsomhelst. Jag har träf-
fat flygplanspiloter, olympiska idrottsmän, advokater, 
ingenjörer, marinofficerare, artister, poeter och uni-
versitetsstudenter som alla har haft det gemensamt att 
de inte haft något som de kan kalla för hem. Många är 
välutbildade och älskar att läsa. Men självklart finns 
det många som aldrig har tagit i en bok.

Hon älskar när någon som hon inte har sett på några 
år dyker upp och påminner henne om att de läste en 
bok för första gången när de fick en av henne, eller cite-
rar någon klassiker.

– Det värmer mitt hjärta.
Än så länge känner Sarah Garnett inte till om det 

finns någon liknande verksamhet som deras i något 
annat land. Det närmast man kan komma är Världens 
Boknatt i London. I ett försök att sprida läslusten i lan-
det ser man där till att en halv miljon böcker kommer ut 
till människor som normalt inte läser särskilt mycket. 
Under en natt delar 20 000 volontärer ut 400 000 böcker 
till människor i tunnelbanan. Och 100 000 böcker delas 
ut till arenor som lasarett, härbärgen, vårdhem, sam-
lingslokaler och fängelser. 

– The Footpath Library är verkligen unikt, men förr 
eller senare kommer förhoppningsvis vår idé att kopi-
eras. Jag har regelbundet kontakt med människor i 
andra länder som är intresserade av att göra något lik-
nande, säger Sarah Garnett. ■

 

 

För er som vill veta 
mer, läs här:
http://footpathlibrary.org

↑↑
Ett gäng hängivna 
volontärer vid den 
ambulerande biblio-
teksbilen i Sydney.

↑ 
För Hank har Footh-
path Library varit det 
halmstrå som gett 
honom en tro på att 
det finns människor 
som bryr sig om.

←
Det är mänskliga 
möten och samtal 
som är det viktigaste 
i Foothpath Library, 
anser Sarah Garnett.

foto: Banjo
foto: Banjo

foto: Banjo
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UTBLICK Tottie Lönn

DANMARK

Bibliotekspengar till e-författare.
Från år 2018 ska författare kunna få biblio-
tekspengar för e-böcker enligt rapporten 
”Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger 
og musik) i biblioteksafgiften”.  Det låter bra, 
men är komplicerat, skriver Søndag Aften i 
sitt majnummer.

Vanliga böcker får ersättning i förhål-
lande till antal exemplar som finns på 
folkbiblioteken. Den nya modellen består 
av tre element: antal kommuner som erbju-
der en titel för utlån och som är anslutna 
till ereolen.dk (alltså inte alla kommuner), 
antal kommuner där en titel faktiskt varit 
utlånad och slutligen, antalet nerladd-
ningar över hela landet av en enskild titel.

Bibliotekspengar till e-böcker ska tas 
från de samlade bibliotekspengarna, cirka 
175 miljoner kronor. Övergången ska vara 
trappstegsvis per år, med början 4 procent 
till e-böcker och sedan växande årsvis till 8 
procent det fjärde året. Danmarks biblio-
teksförening är inte nöjd med detta utan 
vill höja andelen till e-böcker för att locka 
till större utgivning. 

Fördelningen av den allmänna biblio-
teksavgiften sker från ett system av dif-
ferentierade poäng, till exempel så får lyrik 
sex poäng per sida. Detta differentierade 
system ska även gälla e-böcker.

Utredningen tillsattes redan 2012 men 
har dröjt på grund av EU-juridik. Danmark 
har tidigare haft bekymmer med EU för att 
få acceptans för sin biblioteksavgift. Klarar 
man sig nu?

Remisstiden gick ut den 14 maj och en-
ligt planeringen ska lagförslaget komma i 
år eller nästa år för att lagen ska träda ikraft 
2017. Då kommer den första utbetalningen 
2018. Om nu inte EU sätter käppar i hjulet.

NORGE

”Uppblomstring eller massdöd?”
Den stora kommunreformen då dagens 400 
kommuner ska bli färre – vad betyder den 
för biblioteken? Tidskriften Bok og Bibliotek 
har frågat landets fylkebibliotekschefer och 
stött på en försiktig optimism. Processen 

är i gång och har hunnit olika långt liksom 
naturligtvis debatten om bibliotekens roll. 
Det kommer att ta tid och framtiden är 
osäker. Det gäller att ta möjligheterna att 
påverka reformprocessen och upplysa de 
ofta ovetande politikerna, utredarna och 
pressen om vad bibliotek är och betyder i 
samhället. Kommunreformen skyndar på 
förnyelseprocessen som ändå måste ske.

USA

Gratis e-böcker till fattiga barn
Forskning visar att 80 procent av låg-
inkomst tagares barn ligger under sin 
åldersnivå i läskunnighet och har brist på 
böcker hemma. Upploppen i Baltimore har 
skakat om myndigheterna. Som en del i en 
strategi för att möta innerstadsproblem 
satsas på att öka de pedagogiska möjlighe-
terna för barn.

En av dem är att ge tillgång till 10 000 e-
böcker. Planen omfattar 250 miljoner dollar 
för e-böcker från förlag, inkluderande de 
fem allra största.

New York Public Library utvecklar en 
app som ska ge låginkomstbarn tillgång till 
böcker. Barn behöver också tillgång till da-
torer och annan teknik för att läsa e-böcker.

Vita huset har tillkännagett planer på att 
uppgradera internetservicen i skolor och 
bibliotek med privata sektorns hjälp. Apple 
har till exempel lovat 100 miljoner dollar 
till låginkomstskolor. President Obama 
uppmanar alla goda krafter att finna vägar 
för att få barn att komma till biblioteket. 

Hotade ungdomsböcker i fokus
Ungdomsböcker är temat under årets 
Banned Book Week i slutet av september. 
Över hela USA arrangeras manifestationer 
i bland annat bibliotek, skolor, förlag och i 
bokhandeln. Syftet är att uppmärksamma 
det fria ordet och rätten att läsa utan 
censur. 

Unga ska inte hindras från att läsa vad 
de vill och behöver för att orientera sig 
bland de svårigheter som möter dem i 
livet. De måste få tillgång till böcker som 
är relevanta och de måste kunna göra egna 
val. De böcker som vänder sig till unga och 
som många vill ta bort från bibliotekens 
hyllor i missriktad nit att skydda dem, tar 
upp många av de svåra frågor som angår 
unga, påpekar American Library Associa-
tion (ALA).

Under senare år har flertalet av de böcker 
som hotats av att försvinna från bibliotek 
och skolor varit just ungdomsböcker. Sex 
av de tio titlar på den senaste listan ”Most 
challenged books 2014” är ungdomsböcker. 
Listan har offentliggjorts och kommer att 
användas under sensommarens Banned 
Books Week. ”Challenged books” betyder 
att det förekommit formella krav på ett ta 
bort titlar från bibliotek eller skolor. Under 
2014 tog ALA:s Office for Intellectual Free-
dom, OIF, emot 311 rapporter.

 “Top Ten List of Frequently Challenged 
Books” för år 2014 innehåller följande titlar:
1.  The Absolutely True Diary of a Part-Time 

Indian, av Sherman Alexie.
2. Persepolis, av Marjane Satrapi.
3.  And Tango Makes Three, av Justin Richard-

son och Peter Parnell.
4. The Bluest Eye, av Toni Morrison.
5. It’s Perfectly Normal, av Robie Harris.
6. Saga, av Brian Vaughan och Fiona Staples.
7. The Kite Runner, av Khaled Hosseini.
8.  The Perks of Being a Wallflower, av Stephen 

Chbosky.
9.  A Stolen Life: A Memoir, av Jaycee Dugard
10. Drama, av Raina Telgemeier

Många av dessa titlar finns i svensk 
översättning. Även detta år är det sex och 
sexualupplysning samt upplevda hot mot 
den traditionella familjen, ”antifamily, 
vanligtvis homosexualitet, som förekom-
mer flest gånger som skäl till krav på att ta 
bort böcker.

En analys gjord av OIF omfattande åren 
2001 till 2013 visar att försök att ta bort 
böcker av färgade författare eller teman 
som angår färgade samhällen har fått opro-
portionerligt antal protester och försök till 
förbud.
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KRÖNIKA Karin Grönvall

London Online år 1999. Män i skrynkliga kostymer 
med jättelika laptops under armarna rör sig 
hastigt över de rutiga heltäckningsmattorna och 
dot.com är ett mantra som ska rädda världen, 
eller åtminstone uppgradera kostymfolket!

En distinkt Londonsmog från ständigt glödan-
de cigaretter fyller lokalen och får mig att kippa 
efter andan. För att inte kvävas slinker jag in i 
en monter storlek mindre. En man från franska 
nationalbiblioteket presenterar sig och undrar 
artigt om jag är intresserad av deras digitalise-
ringsarbete. Och varför inte?

Då händer det. På skärmen uppenbarar sig inte 
ännu ett kladdigt sökgränssnitt, utan ett äkta 
klottrat Proustmanuskript. Jag ser den gulnade 
anteckningsboken med röda marginalstreck och 
kan följa hur Du côté de chez Swann vuxit fram, sida 
upp och sida ner, ana Prousts tankar i form av 
strykningar och ändringar han i sirlig handstil 
fört in i marginalerna. Jag tänker att närmare än 
så här kommer jag aldrig Proust. 

16 år senare har röken skingrats, dot.com dött 
och återuppstått och på Twitter tjuvlyssnar jag 
på Tom och Nils, forskare i Växjö respektive Lund: 

Tom: Upptäckte ikväll att KB digitaliserat alla 
(nästan) SOU:er tillbaka till 1922. Så fantastiskt 
att jag faktiskt blev tårögd.

Nils: Det är fantastiskt. De håller på att digitali-
sera varenda satans dagstidning också! Färdiga 
med AB och SvD.

Alla SOU:er och varenda satans dagstidning, 
vilken grej! Närmare historiens vardag än så 
kommer man knappast. Lägger mig i soffan och 
bläddrar lite i SOU 1922:4  Klimatets inverkan på 
byggnader vid västkusten. Intressant, men när jag 
senare ska koppla av med en kvällstidning från 
samma år är det stopp. För att läsa digitaliserade 

dagstidningar utgivna efter 1850 måste jag bege 
mig till Humlegården och titta på skärmen där.

Skyddstiden i upphovsrättslagen är lååång, 
70 år efter upphovsmannens död, och de yngsta 
skribenterna kanske skickade in några väl valda 
ord vid 10 års ålder. Ironiskt nog är tillgången på 
svenska dagstidningar i maskinläsbar form utan-
för Stockholm till och med sämre än på mikro-
filmens tid. Och ett utbyggt bredbandsnätverk 
kommer inte att påverka situationen. Tekniken 
är inte problemet. Som bibliotek har vi i den 
digitala tiden ingen nedärvd rätt att förmedla 
källmaterial, litteratur och vetenskapligt mate-
rial.

Vill vi verka för det demokratiska samhället 
och bidra till kunskapsförmedling i hela landet 
måste vi ge oss in på avtalsarenan. Vi måste inse 
att nya spelregler gäller, att information och 
böcker har ägare med intressen att bevaka, vi är 
inte längre det självskrivna Undantaget. Snart 
måste vi riva våra låneregler och hälsa nya lån-
tagare välkomna med en bibba avtalsvillkor som 
gäller för material från våra leverantörer. 

Och det finns material som är så samhälls-
nyttigt att vi knappast klarar det utan stöd från 
politiskt håll. Stöd för allas tillgång till vårt 
gemensamma kulturarv. I hela landet.

Så, Tom och Nils, när ni torkat glädjetårarna, 
håll humöret uppe med SOU:er, det finns många, 
så ska vi arbeta för att de gamla tidningarna 
kommer till er! Och, alla biblioteksmänniskor, 
det pågår ett flertal utredningar, förhandlingar, 
samtal, politiska överläggningar nationellt och 
internationellt, och vi måste alla delta från vårt 
perspektiv!

Dags att dra på den välpressade kostymen och 
sluta spana efter den tid som flytt!

Nu blickar vi framåt!

Dags att sluta spana 
efter den tid som flytt

Karin Grönvall är över-
bibliotekarie på SLU och krönikör 
i Biblioteksbladet i vartannat 
nummer av tidningen. 
Karin reflekterar gärna 
över paradoxer och 
absurditeter i utvecklingen av 
biblioteksverksamheten och det 
stundvis smärtsamma digitala 
skiftet.

foto: jonathan robson
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RECENSIONER

Lars Rydquist
Orden mellan rummen: om bibliotek 
och läsning
LaGun, 2014

Kärleken till 
litteratur, läsning 
och skrivande utgör 
drivkraften bakom 
essäerna i denna 
volym. Lars Rydquist, 
nyligen pensionerad 
från sin tjänst som 
föreståndare för 
Svenska Akademiens 

Nobelbibliotek, samlar här artiklar som 
skrivits för tidskrifter och vänböcker, bland 
annat BBL och IKONER, huvudsakligen 
under de senaste 20 åren. Ungefär en 
tredjedel av bidragen är dock nyskrivna. 
Ett genomgående tema är de institutioner 
– bibliotek, arkiv och boklådor – där 
orden som bildar skönlitteratur förvaras 
och förmedlas. Bokens talande titel 
anger växelspelet mellan orden och dess 
förvaringsplatser.

Läsning ses som deltagande i ett spel 
igångsatt av författaren, en konstnärlig 
bearbetning av texten under vilken 
verket fullbordas. Eftersom läsningen 
ser så olika ut för olika läsare uppstår 
en rikedom i skönlitteraturen som 
fascinerar. Nära förbundet med läsningen 
är skrivandet. Detta förhållande illustreras 
i boken bl.a. med essäerna om de två 
folkbildarna och eldsjälarna Per Helge 
och Ingmar Lemhagen, verksamma 
i Västmanlands län respektive vid 
Nordens folkhögskola Biskops Arnö. 
Vid upplevelsen av skönlitteratur har 
bibliotekarien en nyckelroll i att på ett 
kreativt och professionellt sätt ge tillgång 
till litteraturen och lotsa läsarna i tider av 
förändring.  

Under hela sin verksamma tid som 
bibliotekarie har Lars Rydquist arbetat med 
att främja och förmedla skönlitteraturen. 
Som bibliotekschef i Sundbyberg 
skapade han 1998 ett poesibibliotek med 
inspiration från Poetry Library i London. 
Som länsbibliotekarie i Västmanland 
satte Rydquist skönlitteraturen i fokus 
i ett antal projekt med syfte att visa hur 
biblioteken är källor till rikare upplevelser 
av kultur och natur. Som ett exempel på 
hur det fungerar i praktiken beskriver 
Rydquist mycket charmerande, i essän 
Biblioteket – första steget till kulturen, sina 
egna upplevelser under en cykelsemester 
på landsbygden i nordöstra Italien för 
att lära känna en del av den italienska 
arkitekturen. Här väcktes idéer om det 
lokala bibliotekets nytta och roll.

Som chef för landets specialbibliotek i 
skönlitteratur, Nobelbiblioteket, kunde 
Rydquist lansera ytterligare projekt, till 
exempel kunde seminarier på temat ”det 
sköna med skönlitteraturen” fortsätta och 
utvecklas och ett bibliotekariepris inrättas. 
Arbetet vid Nobelbiblioteket visar sig också 
i hög grad fruktbärande genom kontakten 
med akademiledamöter som aktivt deltar 
i att bygga samlingarna. Nobelbiblioteket 

och dess verksamhet presenteras i en essä, 
och Rydquists fyra närmast föregående 
företrädare, Uno Willers, Märta Wessén, 
Anders Ryberg och Åke Erlandsson, i en 
annan. 

Artiklarna grupperas under fyra 
rubriker: Bibliotek och boklådor i 
Paris, Litterära arkiv och bibliotek, 
Vägar till bibliotek och läsning, och I 
litteraturens tjänst – föreståndare och 
folkbildare. Vi får en inblick i samlingarna 
vid de skandinaviska biblioteken i 
Paris, Bibliothèque Nordique och den 
Skandinaviska sektionen vid Bibliothèque 
Nationale de France. Vidare får vi lära 
känna det fantastiskt rika Deutsches 
Literaturarchiv Marbach, Nordens Hus i 
Reykjavik, Villa San Micheles bibliotek med 
flera spännande institutioner.

Här finns endast utrymme att ge en 
antydan om den stora spännvidden av 
infall och upplevelser från ett innehållsrikt 
bibliotekarieliv. Boken inbjuder litteratur- 
och bokintresserade till trevlig läsning i ett 
attraktivt format. Formgivning och layout 
är tilltalande och läsvänliga. Den kan 
verkligen rekommenderas.
Kerstin Assarsson-Rizzi
F d chef för Vitterhetsakademiens bibliotek

Annons
Wagner 2
www.wagnerform.se

BiblioteksGUIDE i mobilen
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Historiejourna-
listen Magnus 

Västerbro har åtta 
bibliotekskort, vart och 
ett till olika bibliotek i 
Stockholm. Han måste 
ha dem alla. Inför boken 
”101 historiska händel-
ser” har denne debutant, 
som till vardags arbetar 
på en populärhistorisk 
tidskrift, besökt och 
lånat böcker på samtliga 
boktempel.

”101 historiska hän-
delser” – på bok-

handelsdiskarna 
i augusti – startar 

3 000 år före Kristus med det första bevarade skrivna 
ordet och slutar 2014 då u-världens samlade bruttona-
tionalprodukt för första gången passerade i-världens. 
Tidigare titlar som ”101 historiska hjältar” och ”101 his-
toriska misstag” kompletteras nu med denna världs-
historia i miniformat, där små och stora förändringar 
i historien utgör stommen. Magnus Västerbro hoppas 
att de enskilda, dramatiserade händelserna ska ge en 
bild av historiens förlopp. 

I vilket skede av arbetet med boken har du störst behov av ett 
bibliotek?
– I alla skeden. Biblioteket är mitt främsta arbetsred-
skap. Man skulle kunna säga att bokens 101 händelser 

är resultatet av 101 biblioteksbesök på totalt ungefär 
300 timmar. När jag hittar en händelse jag vill under-
söka gör jag först en snabbläsning på nätet, sedan går 
jag till biblioteket och tuggar mig igenom de böcker jag 
behöver låna där, säger Magus Västerbro. 

Hittar du alltid den information du söker?
– Ja, nästan alltid. Men jag påstår inte, som en del, att 
jag älskar biblioteket. Jag kelar inte med böcker utan 
går dit för att arbeta. Jag läser böcker otroligt aktivt!  
Digitala arkiv är jag inte så förtjust i, tryckta böcker är 
bekvämare att använda bland annat för att de lättare 
ger överblick.

Kan du ge några exempel på vad du har snokat upp i biblio-
tekshyllorna inför bokprojektet?
– Jag har luskat reda på världens rikaste idrottsman, 
som levde på romartiden och var mycket rikare än Zla-
tan eller Messi. En annan händelse är månlandningen 
1969, känd för de flesta men många vet inte att den höll 
på att sluta med en krasch. Jag har också grävt fram 
kokainets upptäckt, gaffelns chockartade intåg till 
Europa och när det första mekaniska uret skapades.

FREDRIK SÖDERLING

Så använder 
jag biblioteket

Tre frågor till 
Magnus Västerbro

Foto: nina västerbro
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AKTUELLT FRÅN

Har du tips eller förslag på något du vill att andra medlemmar ska ta del av, 
ta kontakt med Stefan Engström, kommunikationschef, se@biblioteksforeningen.org. 

 NU SAMLAS ÖVER 600 biblioteksverksamma 
i Lund för Biblioteksdagarna. Svensk bib-
lioteksförening återvänder till platsen där 
allt började. Det har gått 100 år sedan vår 

förening bildades just här.
Biblioteksföreningen har verkat, påverkat och på-

verkats av samhällsutvecklingen genom ett sekel. Över 
rösträttskamp och tidiga bildningssträvanden, över 
krigsårens boknöd och folkhemsbyggets utbildnings-
reformer, fram till dagens demokratiska kunskaps- och 
informationssamhälle. Bibliotek och biblioteks-
anställda har kämpat för att utjämna kunskapsklyftor, 
hjälpt barn och vuxna att knäcka läskoden, skapat fri 
tillgång till litteratur, kultur och information, och vär-
nat allas rätt att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt.

Efter hundra års verksamhet är det en seger för oss 
att Sverige har fått en ny bibliotekslag. Äntligen slås 
fast att bibliotekens uppgift är att verka för det demo-
kratiska samhällets utveckling. Det är vad vi gjort, vad 
vi gör och vad vi än mer kraftfullt vill och måste göra 
framöver.

Demokratin och yttrandefriheten är idag utmanad. 
Året inleddes med de fruktansvärda attackerna mot 
satir tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris och 
mot kulturhuset i Köpenhamn. Antidemokratiska 
idéer, rasism, antisemitism, antiziganism och islamo-
fobi sprider sig i Europa. Sverige är inget undantag.

Samtidigt blir kulturellt kapital alltmer avhängigt 
klassbakgrund. Klyftan mellan den som har kunskap 
och den som inte har blir djupare och får allt större 
konsekvenser för den enskildes framtid och frihet. 
Bildning, som en gång sågs som demokratins grund-
bult, värderas allt lägre. Stora kunskapsklyftor, digitalt 
utanförskap, sjunkande skolresultat och sämre läsför-
ståelse skapar ett växande demokratiskt underskott i 
vårt samhälle.

För biblioteken innebär detta stora utmaningar. 
Men vi kan göra skillnad. Om bibliotekslagen följs av 
en konkret reformagenda så kan biblioteken vara den 
motkraft Sverige nu behöver.

Forskningen visar att skolbiblioteken kan förbättra 
både läsvanor, läsfärdigheter och elevernas skolresul-
tat. Men hälften av Sveriges elever saknar tillgång till 

Ge biblioteken muskler a! försvara det demokratiska samhället och 
bekämpa kly"orna. Det skrev Calle Nathanson och Niclas Lindberg i en 
deba!artikel som uppmanar politiker på alla nivåer a! ta ansvar för a! 
den nya bibliotekslagen implementeras. Artikeln publicerades 6 maj, 
samma dag som Svensk biblioteksförening inledde si! 100-årsfirande i 
Lund. 

Försvara demokratin och bekämpa klyftorna
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ett bemannat skolbibliotek idag. De behöver byggas ut 
och bemannas med utbildade bibliotekarier. Då kan vi 
göra ännu större skillnad.

Idag kan du googla på allt mellan närmaste pizzeria 
och digitaliserade forskningsresultat. Eller ladda ner 
en e-boks läsupplevelse via nätet. Det är en fantastisk 
utveckling, men som en miljon invånare fortfarande 
står utanför. Den digitala klyftan måste slutas. Biblio-
teken har anpassat sig till den nya medieverkligheten. 
Det innebär att det finns kunskapscentraler över hela 
landet som kan erbjuda stöd i en tid när kraven på 
invånarnas digitala färdigheter och analysförmåga 
ständigt stiger. Det är en samhällsresurs att investera i 
och ta tillvara.

Många kommuner vill satsa på stadsbibliotek. Det 
är bra, men det får aldrig ske på bekostnad av biblio-
teksfilialer och bokbussar. Ansvariga på kommunal 
och regional nivå måste uppmärksamma risken för en 
minskad tillgänglighet. Biblioteken ska vara läsfräm-
jare, bildningsförmedlare, utjämnare av kunskapsklyf-
tor och garant för yttrande- och informationsfriheten 
– för alla, även de som bort utanför centralorterna.

Litteratur och kultur har förmågan att öppna dörrar 
till det okända, skapa förståelse för det främmande 
och erbjuda nya sätt att se på världen. Det har sällan 
känts viktigare att förmedla den möjligheten till alla. 
Det gäller även den diskussion som hänger ihop med 
det ständiga urvalet av litteratur som sker på bibliote-
ken. Här krävs att biblioteken har både kompetens och 
tillräcklig bemanning för ett öppet och levande samtal 
i skärningspunkten mellan två olika men lika viktiga 
demokratiska principer; rätten till åsikts- och yttrande-
frihet respektive rätten att slippa kränkning.

Nu behöver bibliotekslagen kompletteras med en 
nationell biblioteksstrategi. Politiker på kommunal, 
regional och statlig nivå har ett gemensamt ansvar för 
att bibliotekslagen kan implementeras. Ord behöver 
bli handling. Investeringar behöver följa på beslut.

När Svensk biblioteksförening nu samlas i Lund 
så finns kulturministern bland gästerna, liksom en 
rad andra representanter från politiska partier och 
myndigheter. Till politiker på statlig, regional och 
kommunal nivå riktar vi en uppmaning: låt inte den 
nationella biblioteksstrategin bli en papperstiger!

Tillsammans bildar folk- och skolbibliotek, forsk-
nings- och högskolebibliotek, special- och myndig-
hetsbibliotek en stor och mäktig samhällsresurs. Den 
byggdes med politisk vilja. Idag, när demokrati och 
mänskliga rättigheter utmanas och kunskapsklyftorna 
djupnar, måste politisk vilja manifesteras igen.

Biblioteken utgör en landsomfattande bildnings-
infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och 
information som står öppen och tillgänglig för alla. 
Använd den, använd våra medlemmar. Vi står redo. 
Ge biblioteken muskler att försvara det demokratiska 
samhället och bekämpa klyftorna.

calle nathanson,  
ordförande, Svensk biblioteksförening

niclas lindberg,  
generalsekreterare, Svensk biblioteksförening

Föreningens 
samarbete 
med Svenska 
Unescorådet i 
fokus i Paris

Niclas Lindberg ingick i den de-
legation från Svenska Unesco-
rådet som besökte Unesco 
i Paris. Syftet med besöket 
var informationsutbyte och 
diskussioner om hur Unesco-
samarbetet kan utvecklas.

Bland annat diskuterades 
den nyligen antagna Riga-
deklarationen, i vilken Unesco 
tydligt uttalar att yttrande-
frihet, pressfrihet och informa-
tionsfrihet är grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Under besöket har Svensk 
biblioteksförenings och IFLA:s 
inspel i den pågående proces-
sen om post 1015-agendan lyfts 
fram vid ett besök vid avdel-
ningen med ansvar för yttrande-
frihet och medieutveckling. 
En diskussion kommer också 
att ske på vilket sätt Unesco 
kan och ska arbeta vidare med 
frågor rörande informations- 
och yttrandefrihet, integritet 
och etik på internet utifrån den 
studie som nyligen genomförts 
och som ska presenteras till 
höstens generalkonferens.

I sin årsrapport över 
verksamheten i Unesco:s 
nationalkommissioner lyfts 
Svensk biblioteksförenings och 
Unescorådets översättning av 
IFLA:s biblioteksmanifest fram 
som en nyckelhändelse.

NL
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Tack till alla deltagare, medverkande, 
samarbetspartner och utställare som var 
med oss i Lund. På Vimeo har vi samlat alla 
storföreläsningar där du kan se och lyssna 
på kultur- och demokratiminister Alice Bah 
Kuhnke, Norges direktör för Nasjonalbib-
lioteket Aslak Sira Myhre, professor Olof 
Sundin, universitetslektor Anette Sving-
stedt med flera.  SE

Foton: Elisabeth Ohlson W
allin

Tack till alla som  
deltog på vårt 

100-årskalas och 
Biblioteksdagarna!
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Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna 
för verksamheten vid landets bibliotek. 
Lagen betonar bibliotekens betydelse för 
det demokratiska samhällets utveckling 
och den grundläggande roll de spelar för 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Den knyter på så sätt an till hur bibliote-
kens grundläggande uppdrag uttryckts i 
internationella sammanhang, till exempel 
i IFLA:s och Unesco:s olika biblioteks-
manifest.

Svensk biblioteksförening har nu tagit 
fram en rapport som sammanfattar mo-
tiven till bibliotekslagens bestämmelser: 
För det demokratiska samhällets utveckling 
– bibliotekslagen enligt lagstiftaren. Syftet 
är att lyfta fram vad riksdag och regering 
velat uppnå med lagen och att tydliggöra 
vad den handlar om bortom de ibland 
korthuggna och något tekniska formule-
ringarna i olika paragrafer.

Rapporten är främst tänkt att vara en 
hjälp i dialogen med lokala beslutsfattare 
och andra som behöver veta vad lagstift-
ningen säger. Den ska också kunna tjäna 
som underlag för en fördjupad diskussion 
bland verksamma på biblioteken om de 
principiellt viktiga frågeställningar som 
lagen behandlar. Det handlar till exempel 
om frågor kring fri åsiktsbildning och 
informationsförmedling, kvalitet i biblio-

tekens utbud av medier och tjänster och 
samverkan inom bibliotekssektorn.

Ladda ner rapporten på föreningens 
webbplats eller beställ den via info@bib-
lioteksforeningen.org. 

På Vimeo kan du se och lyssna på en 
föreläsning om den nya bibliotekslagen av 
Svensk biblioteksförenings generalsekrete-
rare Niclas Lindberg. 

JK

Ny rapport om bibliotekslagen

LIBERS:s årskonferens hålls i London

Svensk biblioteksförening är medlem i de europeiska forskningsbiblio-
tekens organisation LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche).

LIBER:s årliga möte hålls i år i London, den 24–26 juni. Lokala med-
arrangörer av årets konferens är biblioteken vid Imperial College, LSE 
och UCL.

Årets program har rubriken ”Towards Open Science”. Anföranden 
kommer bland annat att hållas av sir Mark Walport som är vetenskap-
lig chefsrådgivare åt den brittiska regeringen, Jean-Claude Burgel-
man som är chef för enheten för forskningspolitik inom Europeiska 
kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation samt 
Catriona MacCallum från PLOS och OASPA (the Open Access Scholarly 
Publishers Association). Workshops kommer under konferensen att 
genomföras kring bland annat forskningsdata, upphovsrätt och tid-
ningsdigitalisering. 

JK
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Använd Äppelhyllan!
17 april träffades Expertnätverket för bib-
liotek med Äppelhyllor. Anna Fahlbeck, 
som är kontaktperson för nätverket, talade 
om hur de arbetar på stadsbiblioteket i 
Linköping för att få snurr på medierna på 
Äppelhyllan. Kort kan det sammanfattas 
med samarbete och informationsutbyte 
med förmedlare som lärare, speciallärare 
och talpedagoger, men också att hitta 
på roliga evenemang för besökarna med 
Äppelhyllan i centrum. Expertnätverket 
diskuterade på eftermiddagen framtiden 
och vill gärna fortsätta som ett särskilt 
nätverk även om Expertnätverket för barn-
bibliotek nu finns.

JN

Ny styrelse
Svensk biblioteksförenings styrelse består efter årsmötet under Biblioteksdagarna av:
Calle Nathanson, ordförande, VD på Folkets Hus och Parker.
Jenny Samuelsson, 1:e vice ordförande, chef Luleå universitetsbibliotek.
Torbjörn Nilsson, 2:e vice ordförande, chef Malmö stadsbibliotek.
Cajsa Broström, bibliotekskonsulent, Eskilstuna stadsbibliotek.
Lo Claesson, bibliotekschef, Vaggeryds bibliotek.
Anja Dahlstedt, bibliotekschef, Bibliotek Botkyrka.
Cecilia Gärdén, universitetslektor, Bibliotekshögskolan i Borås.
Maria Jacobsson, chef Bibliotek, bildning och media, Region Skåne.
Helena Kettner Rudberg, enhetschef användarservice, Myndigheten för tillgängliga 
medier.
Peter Linde, bibliotekarie, Blekinge tekniska högskola.
Anders Söderbäck, avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek.

Foto: Elisabeth Ohlson W
allin

Vårens resestipendier
31 ansökningar kom in till vårens utdelning. Följande ansökningar beviljades:

Liselott Drejstam, Linköping för medverkan i IASL 2015 i Maastricht.
Cajsa Gustafsson, Skolbibliotek Uddevalla för FILSA, internationella bokmässan i 
Santiago de Chile samt för att föreläsa i skolor och på bibliotek i området.
Henrik Hannfors, Kungl. Konsthögskolans bibliotek för studieresa till Biblioteka e 
Universitetit te Arteve i Tirana, Albanien.
Anneli Fredriksson och Helena Lindblom, Umeå universitetsbibliotek för medver-
kan på Archiving 2015 på Getty Center i Los Angeles, USA.
Jenny Funestad och Nanna Ekman, Digitala biblioteket, stadsbiblioteket, Malmö för 
studieresa till New York.
Anya Feltreuter, Boxholms bibliotek för studieresa till San Diego, USA.
Ulla Nyberg, Region Gävleborg och Birgitta Winlöf, Länsbibliotek Dalarna för 
studieresa till Storbritannien.
Maria Grennall, Institutet för språk och folkminnen för deltagande i Emtacl15 – 
emerging technologies in academic libraries conference.

WW
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Foto: Elisabeth Ohlson W
allin

Den 7–8 maj i Riga samlade EBLIDA och 
NAPLE europeiska bibliotek och biblio-
teksföreningar för att utbyta erfarenheter 
och diskutera under två huvudrubriker 
Building a Europe of Readers och For a 
Knowledge-Based Europe. Konferensen 
skedde i Lettlands nationalbiblioteks nya 
byggnad ”Ljusets slott” inom ramen för 
Lettlands ordförandeskap i Europeiska 
unionens råd.

Under konferensen lyftes bland annat 
fram exempel på hur bibliotek används 
som träningscenter för arbetssökande och 
hur personer som står utanför arbetsmark-
naden har blivit stärkta av att ta del av 
biblioteksservice och att delta i biblio-
tekets utbildningar.

Vid årsmötet i Svensk biblioteksför-
enings europeiska paraplyorganisation 
EBLIDA omvaldes Ulrika Domellöf 
Mattsson till styrelseledamot. Domellöf 

Svensk biblioteksföreningen är en av 
signatärerna av den så kallade Haag-
deklarationen – the Hague Declaration on 
Knowledge Discovery in the Digital Age 
– som lanserades vid en publik samman-
komst i Bryssel 6 maj. Det är de europeiska 
forskningsbibliotekens organisation LIBER 
som tagit initiativet och bjudit in en grupp 
internationella experter för att skriva detta 
gemensamma manifest för tillgången till 
fakta och idéer i den digitala tidsåldern.

Haagdeklarationens syfte är att skapa 
enighet kring den grundläggande princi-
pen att fakta, data och idéer som sådana 
ska vara tillgängliga för alla även i den 
digitala tidsåldern och framför allt att 
detta bör återspeglas i det upphovsrätts-
liga regelverket. Mer specifikt handlar 
deklarationen om att det ska vara tillåtet 
att använda maskinella hjälpmedel för att 
kopiera och analysera stora informations-
mängder som man har laglig tillgång till, 
så kallad text- och datautvinning (”text 
and data mining”). Föråldrade upphovsrättsliga regler 
anpassade för en analog värld får inte lägga hinder i 
vägen för detta.

I deklarationen framhålls de stora samhälleliga 
värden som kan realiseras genom maskinell analys 

Jenny Samuelsson, 
ordförande i Svensk 
biblioteksförenings 
utvecklingsråd för 
vetenskaplig informa-
tionsförmedling.

Manifest för den digitala tidsåldern

av stora datamängder. Det handlar om 
innovationer och ekonomisk utveckling 
men också om ökad transparens inom 
vetenskap och förvaltning. Deklarationen 
utgår från ett antal fundamentala principer 
för kunskapsförmedlingen i den digitala 
tidsåldern. Bland annat slås det fast att 
de upphovsrättsliga regelsystemen inte 
får hindra det fria flödet av fakta, data 
och idéer. Inte heller får licenser eller 
kontraktsvillkor hindra forskare från att 
analysera fakta, data och idéer. Vidare 
fastställs i deklarationen en handlingsplan 
med olika steg och åtgärder för att realisera 
dessa principer.

– Haagdeklarationen uttrycker viktiga 
principer som alla som är intresserade av 
en dynamisk och öppen vetenskap bör 
kunna ställa sig bakom. Vi som företräder 
forskningsbibliotek bör hjälpa till att 
medvetandegöra betydelsen av text- och 
datautvinning. Vi måste också förklara 
för beslutsfattarna att det idag finns stora 

hinder för att använda dessa nya metoder, säger Jenny 
Samuelsson som är ordförande i Svensk biblioteks-
före nings utvecklingsråd för vetenskaplig informa-
tionsförmedling.

JK

Bibliotek är en nyckel 
för europeisk framgång

Foto: M
artin Engm

anMattsson 
arbetar vid 
Naturvårdsverkets 
bibliotek. Till 
ny ordförande i 
EBLIDA valdes 
Jukka Relander, 
Finlands bib-
lioteksförening / 
Suomen kirjasto-
seura. I EBLIDA:s 
årsmöte och 
EBLIDA NAPLE-
konferensen 
medverkade också Martin Engman, Svensk 
biblioteksförenings jurist.

EBLIDA (European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associa-
tions) har 110 medlemmar i 37 europeiska 
stater. Från Sverige finns fem medlemmar: 
Kungl. biblioteket, Gävle stadsbibliotek, 

Malmö stadsbibliotek, Stockholms stads-
bibliotek och Svensk biblioteksförening.

NAPLE står för National Authorities on 
Public Libraries in Europe. Från Sverige är 
Kungl. biblioteket medlem.

ME
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Helene Johanson Otterström,  
bibliotekarie Folkbiblioteken i Lund.


