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Det var med en viss förväntan som jag 
tidigare i höst bänkande mig framför 
radion för att lyssna på en interpel-
lationsdebatt mellan Tina Ehn (MP) 
och kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth (M). Tina Ehn, som hittills 
har utmärkt sig som påläst, kunnig 
och synnerligen engagerad i biblioteksfrågor, 
undrade om regeringen avsåg att ta några statliga 
initiativ för e-böcker som man t ex gjort i Norge. 
Tina Ehn har också motionerat i frågan och bl a 
föreslagit att regeringen tar initiativ till en hållbar 
lösning för e-boken. I samma motion föreslår hon 
för övrigt att KB:s uppdrag för nationell samord-
ning stärks.

Nu var tiden inne. Kulturministern, som hittills 
utmärkt sig genom att prata kulturarv, Skapande 
skola och tillsätta utredning på utredning, skulle 
svara på Tina Ehns fråga. Till dags dato har i stort 
sett varje fråga som berör Sveriges största kultur- 
och kunskapsinstitution – biblioteken – besvarats 
med en hänvisning till någon pågående utred-
ning som ska avvaktas. Utredningar är också 
kultur politik, som kulturministern brukar säga. 
Men nu, tänkte jag, är ju alla utredningar som 
berör biblioteken gjorda – senast kom Litteratur-
utredningen, som även den markerar vikten av att 
folkbiblioteken i ökad utsträckning ska kunna till-
handahålla e-litteratur. Nu, tänkte jag, skulle det 
bli intressant att höra den ansvariga politikerns 
syn på saken. Därav min förväntan.

Men också denna gång blev kulturministern 
svaret skyldig i avvaktan på, inte någon utred-
ning, men väl ReMissVaReN på en utredning, i 
det här fallet Litteraturutredningen: ”När remiss-
tiden är avslutad har vi ett kompletterat besluts-
underlag, och frågan kommer därefter att bere-
das inom Regeringskansliet”, sade hon, klappade 
Tina Ehn på huvudet med ett ”Fru talman! Det är 
roligt att Tina Ehn ofta vill diskutera biblioteks-
frågor” och det var ungefär det hela. Nu kan vi se 
fram emot beredningen av remissvaren alltme-

dan den vid det här laget infekterade 
frågan om e-böckernas vara eller icke-
vara på biblioteken kan vara sig ytterli-
gare till ett oläkbart bensår.

Om man tittar på höstens motions-
flod avseende biblioteksfrågor är det 
inte regeringspartierna som utmärker 

sig – det gör (S), (MP) och (V). Om det betyder nå-
got, ska vara osagt men man kan ju i vart fall se 
det som en viljeyttring.

(F), (C) och (KD) saknar helt motioner om bib-
liotek. (M) har en (!) motion, dvs en enskild mo-
tion som faktiskt efterfrågar initiativ för e-böck-
erna. 

Nej, nu släpper vi det här – allt kommer att up-
penbaras med remissvaren på Litteraturutred-
ningen och spänningen är olidlig. Och handen på 
hjärtat, hur viktigt är det här med e-böcker egent-
ligen för folkbiblioteken? Hur viktig är den grund-
läggande principen att biblioteken oberoende ska 
kunna välja ut och köpa in böcker oberoende av 
format, eGeNtliGeN? Frågan är allvarligt ställd, 
ty bortsett från de ganska högljudda diskussioner 
som förs mellan föreningsföreträdarna för biblio-
tek och förlag är det rätt tyst. Det är rätt tyst när 
förläggare under pågående lösningsorienterade 
diskussioner inför karenser. Tyst när förlags-
företrädare Ahlinder kallar Svensk Biblioteks-
förenings kampanj för ”hatkampanj”, talar ned-
sättande om föreningen och gör märkliga guilt 
by association-uttalanden. Inte ett pip hörs när 
samma företrädare försöker stoppa en artikel i 
BBL. Är denna tystnad talande för att Svensk Bib-
lioteksförening är ute och cyklar när man driver 
frågan om e-böcker på bibliotek? Är detta en fråga 
som inte engagerar föreningens medlemmar? 

Tyst som i graven är det men det är ju sådana 
tider nu: Midnatt råder, tyst det är i huset… tipp 
tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tip, tapp, Tipp, tipp, 
tapp.

Stockholm den 12 november 2012

Förord Henriette Zorn
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 Var går smärtgränsen för kb:s möjlighe-
ter att spara utan att riskera verksamheten? 
Vad ska kb göra och framförallt inte göra?

kb har problem med ekonomin. kb måste 
genomföra tuffa sparåtgärder. 

kb får nya uppdrag från regeringen men inte tillräck-
ligt med resurser för att genomföra uppdragen. Riks-
bibliotekarien tar kontakt med utbildningsdeparte-
mentet för att påtala det allvarliga läget. 

Ja, beskrivningen av nationalbiblioteket hösten 2012 
framstår delvis som en upprepning av tidigare rappor-
tering om ett kb i kris, som om kb fastnat i ett perma-
nentat sparläge. 

Den svajiga ekonomiska situationen förvärrades 
när det visade sig att resurserna till e-plikten blev 
hälften av de förväntade, ett besked som skakade om 
en redan luttrad organisation. Samtidigt innebär de 
redan genomförda besparingarna att möjligheterna till 
ytterligare besparingar börjar bli uttömda. 

Nu måste kb lägga ifrån sig den i nedskärningssam-
manhang så berömda ”osthyveln” och överväga att 
skära bort stora ”tårtbitar”. Alla avdelningar måste 
spara, budgetramarna måste minska med cirka sex pro-
cent. 

Det får kb:s ledning och chefer att fråga sig hur 
mycket det är möjligt att spara utan att riskera verksam-
heten. Den här gången uppvaktar inte Rb departemen-
tet för att be om mera pengar utan om ”manöverutrym-
me” och ”längre planeringshorisont” för att slippa fatta 
fel besparingsbeslut. 

– Man bör verkligen reflektera över hur det kan bli så 
här. Varför kb har ekonomiska problem igen och varför 
vi befinner oss i vad som blivit ett slags ekonomisk berg- 
och dalbana, säger Pelle Snickars, chef för kb:s forsk-
ningsavdelning. 

– För två år sedan hade vi ett otroligt stort minus och 
det blev tvärstopp för inköp och för resor. Men efter det 
har vi fått ökade kostnader för digital lagring, för om-

Krisen konstant på KB
Inför ett tufft 2013 handlar den trängda situationen på kb inte 
bara om ekonomi utan också om nationalbibliotekets identitet.

Av MArieLouise sAMueLsson

– Man bör verkligen 
reflektera över hur det 
kan bli så här. Varför 
KB har ekonomiska 
problem igen? frågar 
sig Pelle Snickars, chef 
för KB:s forsknings
avdelning. 
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byggnader och nu för e-plikten, och återigen måste vi 
göra kraftiga besparingar. 

Han säger att hans egen avdelning kan riskera att om 
inte försvinna så förvandlas till en enhet istället för en 
självständig avdelning. 

– Det är i sin ordning, jag har inga problem med det. 
Det viktigaste är, oavsett vad det kallas, att verksamhe-
ten också fortsättningsvis är sammanhållen och att med-
arbetarna inte splittras. Vi har varit mycket framgångs-
rika i att dra in externa medel – och kb behöver pengar.

Ett mer övergripande bekymmer är, enligt Snickars, 
nationalbibliotekets identitet, att kb som helhet ”inte 
vet vad vi är”. 

– Ett forskningsbibliotek, av tradition inom humaniora 
samtidigt som bibliotekssamverkan, libRis och även 
audiovisuell verksamhet tenderar att dra åt andra håll. 
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Pelle Snickars känner i sammanhanget oro för det 
han kallar en påtaglig administrativ tendens.

– kb är en myndighet, men faktiskt inte vilken myn-
dighet som helst. Det är landets nationalbibliotek och 
alltjämt ett lärt verk med mycket kunnig personal. Vi 
behöver medarbetare som kan samlingarna, som för-
står vad digitalisering innebär, som publicerar sig och 
som behärskar latin. Vi behöver inte nödvändigtvis 
flera HR-specialister och säkerhetsexperter a la new 
management. Det senare är en utveckling som våra pri-
mära målgrupper inom forskning och högre utbildning, 
inte är betjänta av.

Det var alltså de finansiella förutsättningarna för 
e-plikten, endast 6 miljoner kronor i ökat anslag, som 
i höstas försatte kb i nytt sparläge. Internt kallades till 
krismöten och det talades om chockbesked. 

– Att vi inte fick mera resurser till e-plikten var en stor 
besvikelse, säger Agneta Holmenmark, chef för kb:s 
Biblioteksavdelning. 

Hennes spontana reaktion på beskedet om e-plikts-
finansieringen var att fråga sig om kb verkligen skulle 
klara ytterligare neddragningar.

– Det var ungefär hälften av det vi förmodades be-
höva, bland annat enligt betänkandet ”Leveransplikt 
för elektroniskt material”. Men kb är en myndighet som 
har sitt uppdrag från regeringen så det hjälper inte att 
säga att det helt enkelt inte går. 

Någon månad efter beskedet om e-plikten står det 
klart att Biblioteksavdelningen, kb:s största avdelning, 
får en budget på cirka 95 miljoner 2013, jämfört med 
cirka 102 miljoner för 2012. 

– Vi måste nu ha fokus på att inte riskera verksam-
heten. Osthyvelsmetoden som vi använt de senaste 
två åren fungerar inte längre. Vi får leta efter tårtbitar 
istället och måste få gehör för att ta bort rejäla bitar. Vi 
måste därför fråga oss om vi gör saker som vi inte ska 
göra, utifrån hur kb:s uppdrag kan tolkas. 

Agneta Holmenmark talar om behovet av långsiktig-

het, bland annat när det gäller ansökningar om externa 
medel.

– Vi behöver ju externa medel, men det kostar också 
att ta emot sådana pengar. Om vi inte kan frigöra stra-
tegiska medel kan vi tvingas tacka nej till samarbets-
projekt som skulle gynna vår ekonomiska situation. Att 
inte kunna tänka långsiktigt kring externa samarbeten 
innebär att kb inte blir någon attraktiv samarbetspart-
ner. 

Och det ekonomiska läget både inför ett garanterat 
tufft 2013 och på längre sikt har alltså inneburit att riks-
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– Jag ber inte om mer 
pengar, jag ber om 
manöverutrymme, 
säger Gunilla Her
denberg, riksbiblio
tekarie. 

”Vi behöver medarbetare som kan samlingarna, 
som förstår vad digitalisering innebär, som
publicerar sig och som behärskar latin. Vi 
behöver inte nödvändigtvis flera HR-specialister 
och säkerhetsexperter a la new management.

→
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bibliotekarie Gunilla Herdenberg har kontaktat Utbild-
ningsdepartementet för att påtala att kb har allvarliga 
problem med ekonomin.

– Jag ber inte om mer pengar, utan om manöver-
utrymme, säger Gunilla Herdenberg. Vi vet att vi inte 
kan hoppas på full kostnadstäckning. Det är ett dilem-
ma för alla myndigheter och all offentlig verksamhet. 

Samtidigt är hon givetvis medveten om att just kb be-
funnit sig i mer eller mindre konstant ”sparläge” de sen-
aste åren, en situation som rimligen måste förändras. 
Frågan är hur det ska gå till. 

En nu pågående omorganisation ingår i förändrings-
arbetet. Den nya organisationen ska bland annat bidra 
till att kb bättre utnyttjar befintliga resurser.

Att skapa en mer effektiv och sammanhållen it-verk-
samhet kommer också högt på den ekonomiska priori-
teringslistan. Ett definierat problem är att kb i praktiken 
har flera it-avdelningar, med uppenbar risk för kost-
nadskrävande dubbelarbete. 

– Det är ju ingen hemlighet att it-verksamheten är en 
av de saker som Statskontoret kritiserade i sin översyn, 
säger Gunilla Herdenberg.

För att åstadkomma effektiviseringen har kb anlitat, 
förutom en extern organisationskonsult med uppdrag 
att se över hela verksamheten, även en särskild it-orga-
nisationskonsult.

– Vi kan inte hålla på med besparingar 
år ut och år in. Någonstans finns en 
smärtgräns. Det är också viktigt att hela 
kb har en framtidstro. Jag känner mig 
inte uppgiven eftersom kb är en stor och 
stark institution med ett stort uppdrag. 
Vi måste vara medvetna om att vi bety-
der något i samhället. kb skulle ju inte 
få nya uppdrag, som exempelvis sam-
verkansuppdraget, om vi inte hade varit 
duktiga.

Hur reagerar då Utbildningsdeparte-
mentet? Man skulle kunna tänka sig att 
de är trötta på riksbibliotekarier som inte 
har tillräckligt med resurser till sina upp-
drag? 

– Jag tycker att jag mött mycket stor förståelse på 
departementet. Jag ber ju inte heller om mera pengar 
eftersom vi fått de pengar man anser att vi ska ha till 
e-plikten och vi vet att vi inte får ytterligare medel till di-
gital lagring. Men det jag vill diskutera är att kb behöver 
en bättre chans i form av en längre planeringshorisont. 
Det är inte frågan om att skaffa sig något passivt and-
rum, utan framförallt förutsättningar att slippa fatta 
alltför snabba beslut, säger Gunilla Herdenberg.  ■

”Vi kan inte hålla 
på med besparingar 
år ut och år in. 
Någonstans finns 
en smärtgräns. Det 
är också viktigt att 
hela KB har en 
framtidstro.
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2010 pryddes omslaget till 
Wire magazine av bud-
skapet The web is Dead. 

Huvudartikeln med samma rubrik var skriven av 
Chris Anderson och Michael Wolff och väckte en hel 
del debatt. Vad då internet dött? Hur kan man säga det 
när det är mer levande, mer innovativt och kreativt än 
någonsin och när den därtill når fler och fler människor 
i jordens alla hörn…

Artikeln var en spaning i användningen av internet 
förr och idag, och den kom fram till att den traditionella 
webbhanteringen har minskat sedan år 2000. Ökat har 
däremot andra användningar av webbaserad kommu-
nikation men via mobila plattformar.

Exempel: du vaknar på morgonen och kollar kanske 
av e-posten i sängen via en app i din läsplatta. Under 
frukosten scannar du av Facebook, Twitter och kanske 
någon morgontidning via ytterligare tre appar. På väg 
till jobbet lyssnar du på musik via en app i din smarta 
telefon. På jobbet tar du dig igenom dina Rss-flöden i 
en läsare, kanske skypar du, eller diskuterar via iM eller 
dylikt. Fler program, fler appar. På kvällen lagar du mat 
till musik via Spotify, spelar spel på Xbox eller tittar på 

film via en streaming-tjänst. När det är dags att sova har 
du således tillbringat hela dagen på internet – men inte 
som surfare på webben. Och det är du inte ensam om.

En av de viktigaste förändringarna i den digitala värl-
den under de senaste åren har varit övergången från 
öppna plattformar till mobila, mer låsta plattformar 
såsom Facebook – låsta plattformar som använder in-
ternet som transportmedel för data och inte som webb-
läsare för visning av webbsidor.

Tekniken bakom internet är kanske 40 år gammal. 
Internet så som vi känner det eller snarare idén om 
nätet som någonting globalt, öppet, anslutet, anpass-
ningsbart har drygt två decennier på nacken. Den här 
föreställningen om internet och föreställningen om 
webben, dvs world wide web, som nätverkens nätverk 
– är en dröm och har aldrig varit verklighet. Och om det 
någonsin var det så är den att betrakta som en parentes. 
Det menar i alla fall Google-kritikern Siva Vaidhya-
nathan, som utvecklade sina tankar om detta under ett 
av seminarierna på iFla i Helsingfors tidigare i höst.

– Från vår utkikspost belägen i en industrialiserad 
välbärgad liberal demokrati är vi bekväma med att dis-
kutera internet som något självklart, som ett öppet sys-

Operativsystemet i våra liv

Föreställningen om nätet som någonting 
globalt, öppet, anslutet, anpassningsbart 
och webben, dvs world wide web, 
som nätverkens nätverk – är en dröm 
och har aldrig varit verklighet, menar 
kulturhistorikern och medieforskaren Siva 
Vaidhyanathan.

Av Henriette Zorn

Googlekritikern och 
bibliotekarievännen 
Siva Vaidhyanathan 
menar att vi måste 
sluta att tänka på 
nätet som något glo
balt vidöppet, excep
tionellt och enhetligt. 
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tem som tillåter människor med olika uppfattningar att 
uttrycka vad de vill utan rädsla för censur. Men det är 
inte hela analysen, menar han.

Siva Vaidhyanathan är kulturhistoriker med media-
forskning som specialitet och för närvarande verksam 
vid universitetet i Virginia. 2011 publicerades hans bok 
The Googlization of Everything (and why we should worry) 
som fick stor uppmärksamhet. Han är en känd kritiker 
– på upphovsrättsliga grunder – av Googles stora bok-
skanningprojekt och en varm vän av bibliotekarier som 
han omnämnt i termer som ”frontsoldater i strider om 
upphovsrätten” eller ”de främsta förvaltarna av infor-
mation och kulturella allmänningar”. 

För sin framställning tog Siva Vaidhyanathan inte 
bara avstamp i magasinet The Wire utan även i det G8-
möte häromåret där Nicolas Sarkozy uppmanade till en 
internationell kontroll/reglering av internet. De skäl 
Sarkozy anförde var att förhindra monopol, upphovs-
rättsliga överträdelser och intrång i den personliga in-
tegriteten. Han fick hårt motstånd, inte minst medialt, 
av NGo:s, aktivister, organisationer och framför allt av 
tunga företag som Google och Facebook som förstås 
inte har något intresse av att stater trampar in på do-
mäner som de betraktar som sina och tar makten över 
internet. 

”Reglera inte internet” – skallade ropen som ekade 
genom hela diskussionen.

Men sedan när har internet varit oreglerat? frågar sig 
Siva Vaidhyanathan. Internet har alltid varit reglerat. 
Det har reglerats av koder, av lagstiftning både på glo-
bal och på nationell nivå, av sociala normer men fram-

för allt har internetbaserad teknik reglerats av företag 
som Google, Facebook, Deutsche Telekom eller fran-
ska telekombolaget Orange etc.

– Den viktiga frågan är inte huruvida internet ska vara 
reglerat eller inte reglerat. Viktigt däremot är VeM som 
reglerar och om den regleringen är ok, dvs är den struk-
turerad på ett sätt som ger mervärden som vi som an-
vändare uppskattar? Eller är den strukturerad på ett sätt 
som skadar oss? frågar sig Siva Vaidhyanathan och ma-
nar till en djupare skärskådning av företagen som reg-
lerar internet, företag som Google, Facebook, Apple, 
Microsoft… som bestämmer hur data ska transporteras 
i världen.

– Oavsett om de levererar hårdvara, mjukvara eller 
webbaserade interaktiva system – de är alla på sikt ute 
efter samma sak. Deras mål är att etablera sig som ope-
rativsystemet i våra liv, dvs idén är att data ska flöda, 
inte bara i webben utan i alla aktiviteter i vår vardag. 
När vi tänker på och talar om dagens internet ska vi ha 
klart för oss följande: det är numera integrerat i vårt 
dagliga liv. Internet är inget separat system och webben 
eller det man förr brukade hänvisa till som cyberrym-
den, är ingen särskild plats, säger Siva Vaidhyanathan.

Det han menar är att vi är fast i ett tänkande som här-
rör från tiden när internet var något vi kopplade upp oss 
mot som om vi loggade in till ett annat universum. Vi 
talade om det i ordalag som att ”gå online” vilket kunde 
innebära att vi kanske reste oss från en stol för att gå till 
en annan som stod på en särskild plats i hemmet eller på 
kontoret som härbärgerade en burk som vi loggade in 
oss på via ett modem och koppartråd … etc.

World wide web – 
nätverkens nätverk, 
vidöppet och världs
omspännande men 
bara en dröm… 

FOTO: FreDrIK hJerLIN
G

→
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– Hela vokabulären som vi använde för att göra allt 
detta indikerar någon form av ett eget rum – vi blev trä-
nade i att tänka på internet som något separerat från 
resten. Och vi fortsätter att tänka på det sättet fast allt 
nu är annorlunda – idag är vi ständigt uppkopplade och 
vi behöver inte gå till en speciell eller skild plats för att 
ta del av dataflödet.

För att möta de utmaningar som väntar när t ex sta-
ter och företag vill censurera, reglera eller möta utma-
ningar i form av ny teknik som ger oss nya möjligheter 
till interaktivitet, måste vi sluta tänka på internet som 
något exceptionellt och enhetligt. 

– Vi är inte ens i närheten av att ha något som är ett 
globalt, världsomspännande, vidöppet och interaktivt 
nätverkens nätverk. Någon gång i framtiden kanske 
vi har det i den meningen att när vi t ex hanterar data-
flöden i Shanghai så sker det på samma premisser 
som låt säga, i Sidney. En dag kanske vi når dit att de 
lagar eller de beteenden som påverkar användningen i 
Frankrike liknar dem som har bäring för användningen 
i Turkiet eller Indien. Men vi är inte där ännu. Vi har ett 
fragmenterat informationssystem, vi har olika nätverk 
och olika regler och lagar som styr dessa, vi har olika 
teknologier och vi har olika nivåer i interaktivitet.

The Web is Dead-texten i The Wire är också en 
genomgång av hur ett företag som Google som har lite 
över 70 % av webbsökningstrafiken i Usa och Kanada 
och 90 % i Västeuropa, har förändrats. Bärande tankar 
som byggde företaget var att man är god, inte ond, att 
man inte vill illa när man satt sig före att organisera 
all världens information och göra den tillgänglig i hela 
världen. 

När Googles tidigare vd, numera styrelseordförande, 
Eric Schmidt, opponerar sig mot Frankrikes eller andra 
staters försök att införa normer för internetanvändning 

gör han det med argumentet att ett sådant agerande 
skulle hämma innovation. Siva Vaidhyanathan är kri-
tisk.

– Eric Schmidt vill få oss att tro att det är företag som 
Google som är bäst i klassen på yttrandefrihet på inter-
net, att han står på vår sida i kampen om yttrandefrihet 
på internet. Men de senaste två åren har vi sett genom-
gripande förändringar i hur Google opererar och det i 
en helt annan riktning: I allt ökande utsträckning an-
passar företaget sina sökvertyg på ett sätt som gynnar… 
Google. I allt större utsträckning manipulerar Google 
sökresultaten på ett sätt som speglar vissa värderingar… 
som Google har. 

Och (o)lustigt nog: Just samma vecka som iFla:s kon-
ferens i Helsingfors ägde rum, samma vecka deklare-
rade också Google att man nu kommer att nedgradera 
sökresultat för tjänster som kan misstänkas uppmuntra 
till upphovsrättsliga intrång. 

– Den princip som Google byggde sitt företag på: 
nämligen att det som användarna väljer och gillar – det 
gillar också Google, den principen har man nu över givit 
när man tar sig an uppgiften att vara chefredaktör för 
webbupplevelserna i större delen av världen, menar 
Siva Vaidhyanathan.

Googles sätt att hantera information får allt hårdare 
kritik från eU:s stater. I Frankrike hårdnar tydligen 
konflikten mellan staten och Google. I SvD kunde man 
nyligen läsa om att Google hotar att utesluta franska 
tidningar från sin sökmotor om Frankrike inför en lag 
som innebär att Google måste betala för att förmedla 
tidningarnas innehåll. Samma notis visste också att be-
rätta att Google ligger i konflikt med en tidningsorgani-
sation i Brasilien som i slutet av oktober bestämde sig 
för att bojkotta Google News. ■

www.axielldirekt.com

Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt

”Den viktiga frågan är inte huruvida internet 

ska vara reglerat eller inte reglerat. 

Viktigt däremot är VEM som reglerar och om 

den regleringen är ok.
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 En av de tydligaste trenderna i .se:s rapport 
Svenskarna och Internet 2012 (Olle Findahl), 
är att internetanvändningen fortsätter att gå 
nedåt i åldrarna – störst är ökningen bland 

skolbarn i låg- och mellanstadiet. Men även hälften 
av alla treåringar och 40 procent av tvååringarna an-
vänder sig av internet. Det blir också allt vanligare att 
koppla upp sig via smarta telefoner och surfplattor. Den 
stora uppgången under det senaste året gäller just mo-
bila uppkopplingar. Det stora genombrottet kom 2011 
och på cirka två år har halva svenska folket skaffat sig 
tillgång till internet via mobilen. Rapportförfattaren 
Olle Findahl talar om tre faser när det handlar om inter-
net i Sverige: Spridningsfasen (1995–2005), bredbands-
fasen (2005–2010) och nu är vi alltså inne i den s k 
mobila fasen.

Under det senaste året har spridningen av surfplat-

Internet idag 
den mobila fasen

FOTO: FreDrIK hJerLIN
G

Nu är vi inne i den s k 
mobila fasen. Under 
det senaste året 
har spridningen av 
surfplattor tagit fart 
och var femte svensk 
använder nu en surf
platta. 

Av Henriette Zorn

Över häften av svenska folket har tillgång till internet – en ökning med 100 000 sedan 
förra året. Men fortfarande är det 1,2 miljoner svenskar som aldrig eller väldigt sällan 
använder internet. Det framgår av .se:s årliga rapport Svenskarna och Internet.

tor tagit fart och var femte svensk använder nu en surf-
platta. Vanligast är användningen bland ungdomar 
mellan 12–15 år där närmare hälften använt surfplatta 
någon gång. Intressant men inte oväntat är sambandet 
socioekonomi och användning – ju högre inkomst och ju 
högre utbildning, desto vanligare är det med surfplattor. 

Det digitala utanförskapet har minskat med 100 000 
personer sedan 2011 men fortfarande är det 1,2 miljo-
ner svenskar som sällan eller aldrig använder inter-
net, i huvudsak personer över 45 år. Den stora gruppen 
icke-användare återfinns bland dem som inte tidigare 
använt dator och internet. 67 procent av dem som inte 
använder internet uppger ointresse – ett motiv som 
återkommer år efter år. Men anmärkningsvärt är kan-
ske att de som uppger ointresse har blivit fler. 2009 var 
det t ex 58 procent icke-användare som var ointresse-
rade, idag är det alltså 67 procent. Dessutom känner 
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sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte delaktig i 
informationssamhället.

Men de som är delaktiga i informationssamhället 
och som använder sig av datorer och internet – vad gör 
de när de är på internet? Ja, hittills har det givna svaret 
varit att skriva och läsa e-post – ett vardagsanvändande 
som dominerat sedan internet började spridas för 17 år 
sedan. Och även årets rapport bekräftar detta. Mycket 
vanligt är också att söka nyheter, surfa runt samt att 
lyssna på musik.

Skriva/läsa e-post har alltså inte på något sätt slagits 
ut av andra populära kommunikationsformer som finns 
tillgängliga på internet utan fungerar snarare som ett 
komplement.

Att flickor och pojkar gör olika saker när de använder 
internet har även tidigare studier bekräftat. Flickor är 
dagligdags mer aktiva än pojkar (sms, besöka sociala 
nätverk, publicera digitala bilder etc). Störst är skillna-
den mellan pojkar och flickor i början av tonåren (12–13 
år) för att sedan avta i övre tonåren. Lite förenklat skulle 
man kunna säga att det är vanligare bland flickor att 
nätverka medan det är vanligare bland pojkar att spela 
digitala spel. 

De senaste fem åren har de sociala nätverken – i syn-
nerhet Facebook – expanderat snabbt men utveckling-
en har bromsat upp under det senaste året. Andelen 
som besöker sociala nätverk och mikrobloggar är un-
gefär lika stor som i fjol. Till exempel används Twitter 
av 4 procent av befolkningen. En tredjedel av medlem-
marna i Facebook gör aldrig några statusuppdateringar. 
Sett till hela befolkningen är fortfarande telefonen det 
vanligaste kommunikationsmedlet (97 procent), dvs 
man kommunicerar med andra med rösten via telefon. 
Därefter kommer textmeddelande via e-post och sMs 
och långt därefter kommer bloggar och Twitter.

Hur förhåller det sig då med användningen av tradi-
tionella medier och internet?

Ja, fortfarande är det den fysiska världen som gäller 
när det kommer till konsumtion av tv, radio, tidningar 
och böcker jämfört med att ta del av samma medier via 
nätet. Ett undantag är kvällspressen som idag har fler 
läsare på webben än i pappersformat. 

Och så e-boken. Den segar snigellikt på kan man 
säga. I alla fall i Sverige. Enligt .se har idag 12 procent 
någon gång läst en e-bok. Motsvarande siffra 2011 var 
10 procent.

Störst andel e-boksläsare finns i åldern 26–35 år. Näs-
tan en av fyra har någon gång läst en e-bok, men här lik-
som i andra åldersgrupper ligger andelen dagliga läsare 
kring 1 procent.

Tittar man på svenska folkets bokläsning under en 
genomsnittlig vecka uppger 61 procent att de läst en 
pappersbok, 9 procent att de läst både en pappers- och 
en e-bok och 2 procent att de endast har läst en e-bok. 
De flesta som har läst en e-bok har alltså också läst en 
vanlig bok. 

Övrigt i urval:
•  Användningen av internet dagligen i hemmet ökar 

något, från 69 till 71 procent. Däremot ökar inte sprid-
ningen till nya grupper särskilt mycket.

•  Hälften av befolkningen saknar en e-legitimation och 
skillnaderna är mycket stora med hänsyn till ålder, 
utbildning och inkomst.

•  Många äldre (13 procent) 
betalar inte sina räkningar via 
internet. 

•  Appar och musik ligger i den 
digitala försäljningstoppen. I 
alla åldersgrupper över 26 år är 
det just appar som flest betalar 
för. Sedan kommer musik. 
För dem under 26 år kommer 
musik och spel först.

•  Positivare syn på internets 
viktighet och roll för demo-
kratin: ”Över åren har internet 
bedömts som allt viktigare 
som källa till information och 
underhållning, men samtidigt 
har de traditionella mediernas 
viktighet bestått.” 

Dock: Känslan av att inte vara 
delaktig i det nya informations-
samhället kvarstår hos många. 
 ■

BBLBBL

oM .se
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är 
en oberoende allmännyttig organisation som 
verkar för en positiv utveckling av internet i 
Sverige. .SE ansvarar för internets svenska 
toppdomän, .se, med registrering av domän
namn samt administration och teknisk drift 
av det nationella domännamnsregistret. 
Överskottet från registrering av domännamn 
finansierar initiativ som främjar internet
utvecklingen i Sverige, både genom egen 
verksamhet och genom finansiering av fri
stående projekt. 

Hela rapporten: http://korta.nu/34tmt

”Det stora genombrottet kom 

2011 och på cirka två år har halva 

svenska folket skaffat sig tillgång 

till internet via mobilen.”
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2012 är det 14 procent av befolkningen över 12 år som inte använ-
der internet. Till den gruppen räknas de som alls inte har tillgång 
till internet men också de som har tillgång men som inte använ-
der internet – inalles handlar det om 1,2 miljoner svenskar. Lägger 
man till den grupp som uppger att de sällan använder internet, dvs 
högst någon gång i månaden, blir den totala siffran 1, 4 miljoner. 
Det är förstås ingen tillfredsställande siffra i ett land där credot är 
att alla ska med. Men ändå, om man vänder på steken: En överväl-
digande majoritet är trots allt med på tåget. Sverige ligger bra till i 
internationella jämförelser beträffande internetutveckling. Enligt 
.se:s rapport kommer Sverige på första plats (före Singapore och 
Finland) i World Economic Forum’s Network Readiness Index för 
2012. Sverige kommer också högst upp i WWW Foundations Web 
index 2012. Det är ett index som bygger på både statistik och ex-
pertbedömningar och täcker in allt ifrån infrastruktur, tillgängligt 
innehåll och internets påverkan på politik, ekonomi och sociala för-
hållanden. Sverige ses som det land i världen där internet har haft 
störst påverkan.

Trots detta känner sig många människor inte delaktiga, eller 
bara lite delaktiga, i det nya informationssamhället. I en fördjupad 
studie av icke-användarna har Olle Findahl ett avsnitt om delaktig-
heten. Känslan av delaktighet i det ”nya informationssamhället” 
ökade åren 2000–2005. Men sedan dess har ungefär 40 procent av 
befolkningen känt sig inte alls eller bara lite delaktig – en nivå som 
legat kvar år efter år. Känslan av delaktigheten är som minst bland 
de äldre. 

Den stora gruppen icke-användare, över en halv miljon, återfinns 
bland de äldre pensionärerna, från 76 år och uppåt. I åldersgruppen 
66–75 år utgörs icke-användarna av drygt 340 000 personer. Olle 
Findahl pekar på det starka samband som finns mellan hur mycket 
tid man använder internet i hemmet och på arbetet med känslan av 
delaktighet. Ju mer man använder internet desto större är känslan 
av delaktighet i det nya informationssamhället.

Även i åldrarna 16 till 45 år, där känslan av delaktighet är som 
störst, är det en fjärdedel som känner sig lite eller inte alls delak-
tiga. Från 56 år och uppåt utgör gruppen som känner sig utanför en 
majoritet.

Och någonstans här blir sambandet mellan internet och delak-
tighet djupt förbryllande. För å ena sidan har vi alltså en utveck-
ling under de senaste åren där allt fler har börjat använda internet 
och även andelen dagliga användare har ökat (som .se:s rapport 
Svenskarna och Internet visar) men där andelen som inte känner 
sig delaktiga är mer eller mindre konstant år från år.

Olle Findahl har ingen förklaring till det i sin fördjupade studie 
av icke-användarna men hans slutsats är deprimerande: känslan av 
att inte riktigt vara delaktig, som delas av många, kommer att kvar-
stå under lång tid. Även om användarna blir fler och användningen 
kan komma att utvecklas. 

Att det finns ett samband mellan internetanvändning och delak-
tighet är ganska naturligt. Men 
hur starkt är det sambandet 
egentligen?

HZ

Många känner sig 
inte delaktiga

Ickeanvändarna.
En rapport om digital delaktighet
Olle Findahl

Bli en fena 
på fiskar! 

www.nationalnyckeln.se
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 Stiftelsen för internetinfrastruktur, .se, 
finansierar 11 nya projekt inom ramen för kampan-
jen Digidel. Flera av projekten riktar in sig på att nå 
människor över 45 år och uppåt. Bland de 1,2 miljo-

ner svenskar som aldrig eller väldigt sällan använder internet 
är personer över 45 år i majoritet.

.se:s Internetfonden har sedan 2008 finansierat 61 projekt 
med totalt 18,5 miljoner kronor i syfte att höja den digitala 
kompetensen hos människor i Sverige som av olika anled-
ningar står utanför internet. Under höstens ansöknings-
period har man fått in 44 ansökningar inom ramen för digital 
delaktighet och nu har elva av dessa beviljats finansiering. 
Projekten erbjuder på olika sätt utbildning i grundläggande 
internetkunskaper. De drivs av bibliotek, folkbildning och 
ideella organisationer med flera aktörer.

På Digideldagen – en konferensdag under Internetdagarna 
tidigare i höst – presenterades elva nya projekt som startar 
med stöd av Internetfonden.

Bland annat ska 50 seniorer i Västerbotten introduceras i 
YouTube, Twitter och Google. Öjaby Sveriges Pensionärsför-
bund har som mål att utbilda 40 medlemmar i Kronobergs 
län i digital delaktighet.

I Lycksele driver Medborgarskolan Nord ett projekt för 
ökad digital delaktighet hos personer över 65 år för att de ska 
kunna bli aktiva e-medborgare.

Spelprogrammering för seniorer är ett projekt som drivs av 
it-företaget Roboro i Tullinge som satsar på att lära äldre att 
ha kul med en dator genom att göra webbaserade spel med 
JavaScript.

PRo i Örebro län ska i studiecirkelform utbilda äldre i att 
använda dator och internet med inriktning på banktjänster, 
e-post, sökning på nätet, beställa biljetter till kulturarran-
gemang och resor. 

Och i Östergötland ska fler lo-medlemmar få hjälp att lära 
sig internet. Mer om dessa och andra projekt som får stöd, 
finns att läsa om på .se:s hemsida.

Kampanjen Digidel 2013 startade med ett upprop för di-
gital delaktighet i april 2011 av 16 initiativtagare, bland dem 
.se. Idag har Digidel 299 partners från offentlig, privat och 
ideell sektor, däribland Svensk Biblioteksförening, som gör 
insatser för ökad digital delaktighet. De projekt som beviljas 
medel undersöker nya grepp för att öka kunskapen om och 
användande av internet för icke- och sällanvändare. Enligt 
Digidel har närmare 92 000 personer hittills nåtts av kam-
panjens insatser. HZ

11 nya projekt för ökad delaktighet



14 | biblioteksbladet [09:2012]

 Stockholms stadsbibliotek har genom-
fört en webbenkät bland de besökare som  
lånar e-böcker och e-ljudböcker på biblio -
teket.se, Stockholms stadsbiblioteks webbplats. 

I enkäten får besökarna bl a berätta vad de tycker om 
sitt digitala bibliotek.

Drygt tusen personer har svarat på enkäten. Svars-
frekvensen var oväntat hög – cirka 20 % (mot normal-
utfallet 5  %) av besökarna svarade. Resultatet visar 
tydligt att det digitala biblioteket är uppskattat. Lånta-
garna tycker att det är enkelt att låna, de lånar allt mer 
och de läser ut e-böckerna. En tredjedel av de som lånar 
e-böcker är också köpare av e-böcker.

Utlåningen av e-böcker och e-ljudböcker från Stock-
holms stadsbibliotek fördubblades mellan 2010 och 
2011. Statistik från de första månaderna under 2012 pe-

E-bokslånarna 
i Stockholm kartlagda 

kar på att ökningen fortsätter i samma takt. 2011 skedde 
83 000 e-lån, och för 2012 beräknas summan landa på 
150 000. 

Av dem som svarat på enkäten uppgav över hälften 
att de lånat e-böcker under det senaste året. Knappt 
hälften lånar så pass mycket som 1–3 e-böcker i måna-
den. Och e-boken på biblioteken ser ut att ha framtiden 
för sig: Många, sju av tio, uppger att de lånar oftare nu 
än för ett halvår sedan. Tre av fyra uppger att de för-
modligen kommer att låna än fler e-böcker i framtiden. 
Lika många säger att de skulle låna mer om det fanns 
fler titlar. En överväldigande majoritet är väldigt posi-
tiva till det digitala biblioteket: man tycker att det är bra 
att biblioteket erbjuder tjänsten, att det är bekvämt och 
flexibelt när man kan låna var som helst och när som 
helst.

De flesta läser 
eböcker i iPad eller i 
en bärbar dator.

Av Henriette Zorn

Kvinna, välutbildad, höginkomsttagare företrädesvis boende på Södermalm och 
van läsare av böcker. Så ser e-boks- och e-ljudbokslåntagaren ut på Stockholms 
stadsbibliotek. Men e-boken når också nya låntagare i Stockholm.

FOTO: heN
rIeTTe zOrN
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Enkäten bekräftar också att e-böcker och det digita-
la biblioteket kan vara ett sätt att nå nya låntagare. Var 
femte person (eller 21 %) som svarade på enkäten hade 
skaffat lånekort enbart för att kunna låna e-böcker. 
I den gruppen var därtill männen – som traditionellt 
lånar färre böcker än kvinnor – överrepresenterade 
(63 %). 

Det som lånas mest är skönlitteratur och den läses 
företrädesvis på en iPad eller i en bärbar dator. Majo-
riteten uppger att de inte köper e-böcker men en dryg 
femtedel säger sig ha köpt en eller flera e-böcker un-
der det senaste året. Två av fem menar att de skulle 
vara beredda att köpa e-böcker om dessa inte fanns att 
tillgå på biblioteken men nästan lika många uppger att 
de skulle avstå på grund av att e-böckerna är för dyra. 

Av både enkäten och fritextsvaren att döma är lån-
tagarna kritiska till att förlagen sätter aktuella böcker 
i karantän. I enkäten ansåg över hälften att det var då-
ligt. Många tror inte heller att karantäntiden på verkar 
en eventuell försäljning av e-böcker i positiv rikt-
ning: ”Jag köper då inte boken istället utan blir tvungen 
att vänta = otrolig badwill för förlaget vilket 
de borde tänka på”, skriver en låntagare i 
fritextsvaren, enligt Mikael Petrén, chef för 
det digitala biblioteket vid ssb. ”Osmart att 
bromsa utvecklingen. Jag köper inte boken för 
det!” skriver en annan.

Många klagomål handlar också om utbu-
det (det finns cirka 6 000 svenska e-titlar) 
och prisbilden på e-böcker både på mark-
naden (e-boken är dubbelt så dyr som en 
pocket bok) och rörande nog även om pris-
bilden för biblioteket: ”Det känns inte bra att 
det blir en sådan hög kostnad för biblioteket. 
Man vill ju inte att detta ska påverka det fysis-
ka biblioteket. Båda behövs”, kommenterar 
en svarande. ”Sätt press på förlagen – det är 
löjligt att det ska kosta så mycket som det gör”, 
tycker en annan.

– Men folk visar stor förståelse för biblio-
teken, säger Mikael Petrén. De har hört att 
e-böcker är dyrt för oss, och till och med 
de som klagar försöker vara snälla. Någon 
skrev: ”Det enda tråkiga är att det inte finns 
tillräckligt många titlar. Jag hittar aldrig det 
jag söker, vilket leder till att jag får nöja mig 
med något annat. Men det har också resulte-
rat i att jag har hittat nya favoriter!” 

Av enkäten framgår att den typiska e-
bokslåntagaren i Stockholm är mellan 26 
och 55 år, kvinna, arbetar inom privat sektor 
eller i stat/kommun/ landsting och tjänar 
mellan 300 000 och 500 000 kronor per år. 

Majoriteten har universitets- eller högskoleutbildning 
och bor i innerstaden, företrädesvis Södermalm, i Sö-
derförort eller annan kommun i Stockholms län. 

En relativt stor grupp (16 %) är studerande, en rela-
tivt stor grupp utgörs också av dem som tjänar under 
100 000 kronor per år. 

De som köper e-böcker idag är de som har det bäst 
ställt, som tjänar över 600 000 kronor – det är också 
i den gruppen man hittar dem som kan tänka sig att 
köpa en e-bok som inte går att låna på grund av karens.

– Men vi såg också att de som tjänade minst – mindre 
än 200 000 om året – var de som varken köpte eller 
kunde tänka sig att köpa e-böcker, säger Mikael 
Petrén.

– Mycket i den här undersökningen pekar på att lä-
sarna, de som älskar böcker, är både förlagens och 
bibliotekens bästa kunder. Fast biblioteken servar de 
mindre bemedlade – subventionerat genom allas våra 
skattsedlar – och förlagen kan ta och får betalt av dem 
som har råd. ■

Avbrutna  
e-boksför handlingar 

i dAnMArk har förhandlingarna mellan 
danska Förläggarföreningen och Danmarks 
Biblioteksförening strandat. Parterna lycka
des inte förhandla fram en ny utlåningsmodell 
för eReolen – folkbibliotekens och förlagens 
gemensamma portal där danskarna det se
naste året har kunnat låna eböcker under en 
försöksperiod. 

Från och med 1 november löpte avtalet med 
biblioteken ut.

Den danska Förläggarföreningen hävdar att 
utlåningen som pågått sedan 2011 har skadat 
den kommersiella ebokmarknaden eftersom 
utlån skett för nära utgivningsdatum. Böck
erna har lagts ut rätt omgående utan karantän 
eller andra hinder. Förlagen föreslår nu en så 
kallad licensmodell medan biblioteken vill ha 
kvar klickmodellen men med vissa begräns
ningar.

Danmarks Biblioteksförening menar att 
även om biblioteken varit pionjärer på eboks
området, så gynnas den kommersiella mark
naden på sikt. Bägge parter säger sig nu vilja 
fortsätta förhandlingarna för att säkra att lit
teraturen även har en digital framtid.  Åe 040-930 106 kontakt@proffi.se www.proffi.se

Proffi Bokvagn
Modell 1

S v e n s k  D e s i g n  o c h  K v al i t e t

Möjlighet för 20 års garanti

Pris/st 3.722 kr 
exkl moms

Tillval: Top skylt, 
text montage och

Modern design
Val mellan 4
f
Bästa kvalitet
ärgkombinationer 

Alltid bästa service och konkurrenskraftiga
priser. Varmt välkommen till Proffi Shop™

Försäljning I Proffi Shop™

Epson och Citizen kvittoskrivare 
Från 2.700 kr exkl moms

Förbrukningsmaterial till Citizen, Epson och 
Zebra kvitto och etikettskrivare

Datalogic och CipherLAB streckkodläsare
Från 855 kr exkl moms

Presentations, touch och bildskärmar
20 olika varumärken

CipherLAB  RFID och streckodsläsare
Från 6.185 kr exkl moms

RFID Automater Reparat ion Reservdelar

” De som köper 
eböcker idag 
är de som har 
det bäst ställt, 
som tjänar över 
600 000 kronor 
– det är också 
i den gruppen 
man hittar dem 
som kan tänka 
sig att köpa en 
ebok som inte 
går att låna 
på grund av 
karens.”
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 Miljöpartiet ger 300 miljoner kronor  
 mer till biblioteken än regeringen.  
 Satsningarna i partiets budget gäller  
 framför allt regional utveckling, att 

kb:s uppdrag som nationell samordnare stärks, att bib-
lioteksersättningen höjs samt att e-boksfrågan får en 
lösning. 

– Vi har valt bort annat och prioriterat biblioteken i 
vår budget eftersom vi vill lyfta fram biblioteken som 
en viktig demokratisk resurs. Av de 300 miljonerna är 
64 miljoner vikta för biblioteksersättningen, svarar 
Tina Ehn (MP) på frågan om var pengarna ska tas ifrån. 

Tina Ehn, Miljöpartiets ledamot i kulturutskottet, 
har även lagt en motion om skolbibliotek i riksdagen. 
Sedan 1 juli 2011 ska alla skolor oavsett huvudman ha 

tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Skollagen bör 
förtydligas när det gäller skolbibliotekens bemanning, 
anser Miljöpartiet. 

– Välutbildade bibliotekarier är själva kärnan i skol-
biblioteket för att hjälpa eleverna. En viktig resurs för 
att guida eleverna bland bokstäverna, skapa läslust och 
stötta eleverna till att bli kritiskt granskande männis-
kor, säger Tina Ehn.

När skolbiblioteksverksamhet integreras med folk-
bibliotek ska det dessutom finnas ett ordnat samarbete, 
baserat på politiska beslut, menar Miljöpartiet. Vikten 
av biblioteksplaner lyfts också fram i motionen. Kultur-
rådet satsar på fristäder för författare och där tror Mil-
jöpartiet även att biblioteken kan vara viktiga. När det 
gäller e-böcker vill Miljöpartiet ha besked från kultur-
ministern. Så länge varje enskilt e-bokslån innebär en 
kostnad på 20 kronor för biblioteken blir utlåningskost-
naderna orimligt höga vilket hindrar utvecklingen. Till-
gängligheten till litteraturen begränsas och läsfrämjan-
det i Sverige hämmas. Svensk Biblioteksförening och 
Svenska Förläggareföreningen har ännu inte lyckats 
komma överens för att lösa problemet. Förhoppning-
arna sätts nu till skl som ny part i förhandlingarna. 

I vårt västra grannland har den norska staten gått 
in och utformat ett digitalt biblioteksavtal. Redan för 
sex år sedan påbörjades arbetet med att lägga in böck-
er (utgivna 1900–2000) i ett fritt digitalt bibliotek, 
bokylla.no. Äldre böcker kan laddas hem direkt och 
upphovsrättsskyddade verk ska finnas tillgängliga för 
läsning på skärmen. Samtliga norska förlag är represen-
terade i det digitala biblioteket, som drivs av Nasjonal-
biblioteket. Om fem år beräknas 250 000 titlar finnas i 
biblioteket. Sammanlagt beräknas digitaliseringspro-
jektet kosta 8 miljoner norska kronor.

Tina Ehn konstaterar att den svenska regeringen 
hittills inte tagit några initiativ gällande e-boken och 
under interpellationsdebatten i riksdagen frågade hon 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om vilka stat-
liga initiativ för e-böcker som väntas i Sverige. Kultur-
ministern svarade att regeringen har vidtagit flera åt-
gärder som berör den digitala utvecklingen och att man 
i den nya bibliotekslagen föreslår att pappersböcker ska 
jämställas med e-böcker. När remissrundan är avslutad 
kring Litteraturutredningen har man ett bra beslutsun-
derlag i frågan, hävdade kulturministern. 

Kan man få önska att förlag, författare och bibliotek 
tillsammans kunde vara kreativa för att skynda på pro-
cessen ytterligare?

Grön bibliotekssatsning

– Vi har valt bort 
annat och prioriterar 
biblioteken, säger 
Tina Ehn (MP). 

FOTO: eLISABeTh OLSSON
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Av ÅsA ekströM
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Det finns över 920 miljoner analfabeter 
i världen. Även i eU och Sverige ökar 
problemen när allt fler inte kan läsa 
och skriva. Bibliotek Botkyrka har av 
demokratiska skäl valt att lyfta frågan om 
analfabetism bland vuxna. 

Av ÅsA ekströM

Bibliotek vill 
minska analfabetismen

Musikern Mamadou 
Sene, pedagogen 
Margareta Mörling 
och moderatorn 
Hanna Hallin hälsades 
välkomna av Shahina 
Begum till seminarie
kvällen om analfa
betism i biblioteket i 
Hallunda. 

FOTO: ÅSA eKSTröm

 Det är fullsatt i biblioteket i Hallunda. 
Denna mörka vardagkväll när seminariet 
om analfabetismen drar igång, är i stort sett 
varje stol upptagen. Moderator för kvällen 

är Hanna Hallin, chef för den ideella tankesmedjan Sek-
tor 3 som fokuserar på civilsamhället. Det passar bra i 
sammanhanget eftersom det ibland finns en sund skep-
sis mot exempelvis Sfi-undervisningen (Svenska för 
invandrare) vilket ibland resulterar i egna initiativ från 
samhällsmedborgarna. På podiet i bibliotekets mitt 
finns pedagogen och författaren Margareta Mörling, 
som skrivit boken Att undervisa analfabeter och som 
själv har erfarenhet av att som vuxen ha lärt sig skriva 
och tala ett nytt språk, arabiska, under sina år i Egypten. 
Övriga medverkande är musikern Mamadou Sene som →
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kunde tala fyra språk i Senegal men först i Sverige lärde 
sig läsa och skriva; Qarin Franker, universitetslektor vid 
Göteborgs universitet som forskat kring kortutbildade 
utlandsföddas andraspråksinlärning samt riksdags-
ledamoten Hillevi Larsson (S) som tillsammans med 
partikollegor skrivit den hitintills enda motionen om 
analfabetismen i Sverige, där man efterlyser åtgärder 
från regeringen för att anpassa Sfi-undervisningen mer 
efter behov och utbildningsnivå. Språk är en demokra-
tisk rättighet och språket ger möjlighet till jobb, konsta-
terade Hillevi Larsson. Det handlar om att kunna delta i 
samhället som en fullvärdig medborgare, rösta vid val, 
fylla i blanketter och skicka sms till vänner och familj. 
920 miljoner människor i världen kan varken läsa eller 
skriva. Av dessa är 600 miljoner kvinnor födda i län-
der i Afrika och Asien. Många av dessa människor har 
aldrig fått chansen att gå i skola för att lära sig läsa och 
skriva – ibland på grund av kön och klass. Men proble-
met är större än så eftersom man även inom eU talar om 
kris när miljontals människor har stora problem med 
läs- och skrivkunnigheten. Vi föds alla som analfabe-
ter och bara vissa har förmånen att få gå i skolan. Men 
förväntningar och förutsättningar, menar Margareta 
Mörling, är olika för eleverna. Psykosociala problem 
påverkar inlärning och resultat. Både paneldeltagare 
och åhörare efterlyste lärare med bättre förmåga att 
se varje människas unika förmåga. Många analfabeter 
har ju övat upp andra färdigheter för att klara sig bättre 
i samhället. Mamadou Sene menar att när ingen visste 
vem han var så var det en styrka att han själv visste vem 
han var. Samtidigt förblir kanske de flesta elever hela 
livet, underströk han och fick medhåll av dem som an-
ser att tvåårsgränsen för Sfi-undervisningen inte är helt 
idealisk. Mamadou spelade och sjöng på olika platser i 
Stockholm och lärde sig svenska med hjälp av att sam-
tala med olika människor. 

– Det gäller att tro på sig själv. Berätta vem man är och 
vad man kan. Berätta om livet man levt utanför skol-
bänken. Tro på sig själv, kämpa på och inse att språk är 
en viktig nyckel, menar Mamadou Sene som även bjöd 
på musik under seminariet. 

Alla människor har olika förmågor och förutsätt-
ningar att lära sig ett nytt språk. Någon i publiken un-
derstryker vikten av ett arbete för att få chansen att 
verkligen praktisera och lära sig ett nytt språk. Hillevi 
Larsson berättar om ett lyckat Sfi-projekt i Malmö där 
skolan samarbetat med ett hotell i svenskundervisning-
en. Ett slags språkpraktik i arbetslivet vilket resulterat 
i att eleverna lärt sig svenska snabbare när man haft 
större motivation. Någon i publiken ropar att jobb går 
före språk (Sfi) eftersom språket kommer automatiskt 
när man snackar med varandra på jobbet. I publiken sit-
ter Alireza Afshari, enhetschef på Stockholms stadsbib-
liotek, som ställer frågan om analfabetism är en immi-
grantfråga eller en nationsfråga. Hur ska samhällets oli-
ka krafter kunna mobiliseras för att tillsammans få bukt 
med problemen med analfabetism? Vems är ansvaret? 

Forskaren Qarin Franker menar att hon inte vill an-
vända ordet analfabet eftersom ingen ska behöva defi-
nieras utifrån vad man inte kan. Kommuner har ansva-

ret för grundutbildning och vuxenutbildning, konstate-
rar hon vidare. Moderatorn Hanna Hallin ställer frågan 
om det egna ansvaret som individ. Utbildningens skyl-
dighet rent pedagogiskt när man undervisar vuxna är 
att kunna plocka fram de vuxna elevernas resurser och 
unika kompetenser, hävdar Qarin Franke. För en del 
elever tar det ett halvår att lära sig svenska medan an-
dra, som exempelvis är traumatiserade av svåra krigs-
upplevelser, har svårare att hitta kraften. 

Hillevi Larsson betonade vikten av att släppa tidskra-
vet på två år för att lära sig svenska. Margareta Mörling 
och Hillevi Larsson underströk att modersmålet är en 
viktig kulturell rättighet för att kunna förstå ett nytt 
språk. Sfi-lärare kan strunta lite mer i stavfel och uttal 
till förmån för att visa hur en smartphone kan under-
lätta livet genom funktioner som almanackan. Alla var 
eniga om att utbildningsminister Jan Björklund borde 
satsa mer krut på att höja utbildningskraven på Sfi-
lärare. Alfabetiseringskampanjen är en fråga om poli-
tik. 

Utbildningsministern och arbetsmarknadsministern 
var inbjudna till seminariet men hade tackat nej. Från 
allianshåll fanns två moderata kommunpolitiker på 
plats i publiken. Bibliotekarien Peter Björkman, an-
svarig för Öppen Scen och analfabetismprojektet i 
Botkyrka, menar att det finns ett behov av dialog, sam-
arbeten och starka nätverk med nyckelpersoner, för att 
inleda alfabetiseringskampanjen. 

– Det är viktigt att utveckla goda metoder när det 
gäller alfabetiseringsarbetet. Bibliotek Botkyrka har 
nyligen inlett samarbete med bland annat bibliotek-
et i Katrineholm och Huddinge för att kunna utveckla 
metoder som fungerar. Språkcafé, språkcirklar på lätt 
svenska och berättande verksamhet är ack så viktiga. 

– Biblioteket kan bedriva verksamhet riktad mot 
analfebeter, hur konstigt det än kan tyckas. Det talade 
ordet kan ersätta det skrivna ordet när det gäller rätten 
till kulturell upplevelse. Här kan biblioteken göra en 
verklig insats för analfabeter, konstaterar Peter Björk-
man 

Han efterlyser fler bibliotek som deltar aktivt och 
hänvisar till UNesCo:s folkbiblioteksmanifest och upp-
draget att tillgängliggöra information till alla samhälls-
medborgare. Peter Björkman menar att det finns flera 
sätt att jobba på för att bekämpa analfabetism. 

– Det finns inte en enda lösning. Men samtal är vik-
tiga steg på vägen för att definiera frågan som ett sam-
hällsproblem och tillsammans hitta lösningar. Öppen 
scen är en verksamhet som utgår från ett utåtriktat ar-
betssätt och vi försöker lyfta svåra frågor för att bidra 
till ett seriöst och lokalt föränkrat samtal. 

I Botkyrka samarbetar biblioteket med Botkyrka 
kvinnoresurscenter, Mångkulturellt centrum, abF 
Botkyrka-Salem m fl. Bland annat har man anordnat 
seminarier och utställningar om pojkars läsning och 
diskuterat om huruvida Strindberg var rasist. Analfabe-
tismseminariet avslutades med att en av arrangörerna, 
Botkyrka kvinnoresurscentrum, bjöd på en dignande 
kvällsbuffé som skulle göra vilken stjärnkock som helst 
grön av avund. ■

→
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I september ägde Svensk 
Biblioteksförenings forskardag rum för 
femte gången. I år var temat bibliotekens 
betydelse för lärande – ett område där 
det finns en stark svensk forskningsmiljö. 
Anna Kåring Wagman sammanfattar de 
viktigaste resultaten som presenterades 
under forskardagen.

Av AnnA kÅring WAgMAn

 Bibliotekens betydelse för lärande har  
 förändrats radikalt de senaste decennierna.  
 I slutet av 1980-talet började man inom ut- 
 bildningsväsendet använda en ny pedago-

gisk metod, känd under flera namn: problem- och pro-
jektbaserad undervisning, självstyrt lärande eller un-
dersökande arbetssätt. Det innebär kortfattat att eleven 
eller studenten utifrån egna intressen och erfarenheter 

själv ska hitta sitt ämne, formulera sina frågor och söka 
sina svar. Det påverkar förstås på ett fundamentalt sätt 
hur bibliotekets resurser och källor används i under-
visningen. Till det kommer också den förändrade till-
gången till information och medier som även den har 
haft stor betydelse för hur personer i lärande använder 
biblioteken.

Fyra forskare från bHs pratade under Forskardagen. 
Louise Limberg var inbjuden för att tala om kunskaps- 
och forskningsläget medan Anna Lundh berättade om 
informationsaktiviteter på lågstadiet. Cecilia Gärdén 
beskrev informationsanvändning hos komvuxstuden-
ter och Jenny Lindberg föreläste om högskolebibliote-
kariers arbete med informationssökning. 

De inbjudna föreläsarna pekade ut flera problem 
förknippade med informationsanvändning i undervis-
ningen på olika nivåer. Ett är att gamla och nya normer 
för lärande kolliderar. Forskningen visar att äldre peda-
gogiska ideal – till exempel att det finns ”rätta” svar, att 
läraren vet mest och att vissa källor är mer tillförlitliga 
än andra – lever kvar i undervisningen. Den traditio-

Forskardagen 2012

Bibliotekens betydelse för lärande

Trots att elever och 
studenter numera ska 
ta ett större ansvar för 
att söka och värdera 
källor har undervis
ningen i informa
tionskompetens inte 
anpassats till den nya 
pedagogiken.

FOTO: FreDrIK hJerLIN
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nella bilden krockar med den nyare, mer undersökande 
arbetsmetoden som utgår ifrån att det finns flera olika 
vägar fram till kunskap. Eleverna och studenterna ham-
nar därför i en konfliktfylld situation. Å ena sidan ska de 
arbeta självständigt och öppet och styras av genuin ny-
fikenhet. Å andra sidan förväntas de ställa en viss sorts 
frågor, följa en bestämd process (söka, finna, skriva, 
redovisa) och hitta de ”rätta” svaren. Följden blir en 
svårnavigerad kompromiss. 

Trots att det problembaserade lärandet till stora de-
lar bygger på att elever och studenter ska ta ett större 
ansvar för att söka och värdera källor har undervisning-
en i informationskompetens inte anpassats till den nya 
pedagogiken. Konsten att söka och använda informa-
tion tas för given och är inte någon synlig del av under-
visningen eller uppgifterna. Till exempel saknas ofta ett 
resonemang om olika texters ursprung och vad de kan 
användas till. Bloggar kan kategoriskt avvisas som käl-
lor, oavsett vilket syftet är med uppgiften. Ibland märks 
i skolan en åsikt om att informationskompetens är nå-
got man har eller inte har, alternativt något som mog-
nar fram av sig själv under uppväxten. Men forskningen 
visar tvärtom att informationskompetens är något som 
måste läras in – precis som alla andra färdigheter. 

Eleverna och studenterna lämnas alltså till stor del 
ensamma. De får inte den undervisning i informations-
användning och den handledning de behöver och har 
rätt till. En anledning till den bristfälliga undervisning-
en kan vara att lärarstudenter inte läser informations-
sökandets didaktik under sin utbildning. Det räcker 
inte att lärarstudenterna själva lär sig att söka informa-
tion under studietiden, de skulle också behöva få lära 
sig att undervisa i informationssökning. 

Situationen får betydelse för elevernas prestationer. 
En konsekvens av de motsägelsefulla kraven och bris-
ten på undervisning i informationskompetens är näm-
ligen att inlärningen försämras. Forskningen kan visa 
att elevernas inlärningsresultat hänger nära ihop med 
kvaliteten i elevers informationssökning och informa-
tionsanvändning, och då särskilt det senare. Forskning-
en visar också att det kritiska tänkandet hamnar i skym-
undan när elevernas egna intressen och erfarenheter 
prioriteras mer än forskningsbara frågor och källkritik.

Vad är det då forskningen efterlyser för att lärandet 
ska bli av högre kvalitet? En första rekommendation 
är mer undervisning i informationskompetens och ett 
ökat samspel mellan lärare och elever/studenter. Det 
behövs en diskussion om var, hur och varför texter pro-
duceras, vilka källor som kan vara användbara i en viss 
situation och hur man kan arbeta med dem. Är en blogg 
till exempel en bra källa? Svaret är att det beror på vad 
den ska användas till.

Man behöver också tydliggöra spelreglerna för elever 
och studenter. De behöver få hjälp att förstå de under-
visningspraktiker de deltar i och vad det innebär att 

söka och använda information i dessa praktiker. Vad 
förväntas det av en lågstadieelev som jobbar självstän-
digt? Hur går bedömningen av elevens informations-
användning till? Inte minst behöver kunskapsinnehål-
let bli tydligare – vad är det egentligen som eleverna 
eller studenterna ska lära sig?

Ytterligare en faktor som flera av forskarna framhål-
ler som avgörande är att elever och studenter får hjälp 
med sina frågeställningar. Få elever klarar på egen 
hand att formulera frågor som blir hanterbara, intres-
santa och en grund för fortsatt lärande. Louise Limberg 
gav ett konkret exempel. Om en elev kommer och vill 
skriva om ”pirater” kan en mer fruktbar frågeställning 
vara ”hur blev man pirat på 1700-talet?”. Flera av fors-
karna underströk att bibliotekarier kan ha en särskilt 
viktig uppgift när det kommer till att formulera frågor. 
De möter ofta den studerande i det inledande, trevande 
skedet då ämnet fortfarande är vagt. Bibliotekarien kan 
då, med sin utbildning och kompetens, på ett tidigt sta-
dium vara ett stöd genom att vägleda eleven eller stu-
denten mot en mer genomförbar frågeställning.

Man ska inte som bibliotekarie vara rädd för att ge-
nom sin vägledning dämpa nyfikenheten. En mer rea-
listisk frågeställning kan vara lika intressant och har 
den stora fördelen att den faktiskt går att besvara. Allt 
lärande måste inte heller grundas i genuin nyfikenhet – 
nyfikenhet kan faktiskt också väckas.

En fjärde pusselbit för ett lärande av högre kvalitet är 
att eleverna får hjälp att utveckla en bredare repertoar 
av sätt att förstå och hantera informationssökning i vitt 
skilda miljöer. De behöver verktyg för att kunna lösa oli-
ka sorters problem i varierande situationer. Undervis-
ningen måste i högre grad ta hänsyn till olika ämnens 
skiftande förutsättningar, till de uppgifter som studen-
terna arbetar med och till vad man ska ha kunskapen 
till. Med andra ord behövs mer konkret handledning i 
samband med olika uppgifter eller frågor och inte bara i 
inledningen av ett projekt.

Hur åstadkommer man då det i praktiken? Alla in-
blandade aktörer bör fundera på vad en problematise-
rande hållning till kunskapsbildning kan innebära. Pe-
dagoger kan behöva bli mer öppna för olika sätt att se på 
kunskap. Eleverna måste kunna uthärda osäkerhet och 
famlande och stå ut med att frågeställningar omformu-
leras för att bli genomförbara. Bibliotekarierna får inte 
begränsa sin undervisning till källor och sökstrategier 
utan ska samspela med eleverna i den lärandesituation 
de befinner sig.

Att bibliotekarier har en roll att spela när det gäller in-
formationssökning, informationsanvändning och käll-
kritik i samband med lärande, är självklart för många 
på bibliotekssidan. Ändå vittnar flera om hur svårt det 
är att åstadkomma goda samarbeten mellan pedago-
ger och bibliotek. För att göra det rekommenderade 
bHs-forskarna att båda parter etablerar en dialog. Ett 

” Ibland märks i skolan en åsikt om att informationskompetens är 
något man har eller inte har, alternativt något som mognar fram 
av sig själv under uppväxten. Men forskningen visar tvärtom att 
informationskompetens är något som måste läras in – precis som  
alla andra färdigheter.” 

→
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förbättrat samarbete kräver att man börjar med att enas 
om objektet för lärande och om en ansvarsfördelning. 
Man behöver komma överens om en balans mellan fri-
het och styrning och mellan ”rätta” svar kontra osäker-
het, sökande, värdering och bedömning. Man behöver 
sätta ord på vem som ska göra vad.

Louise Limberg kom med några konkreta råd för 
bibliotekarier som vill ta större plats i undervisningen 
i informationskompetens. För det första tycker hon 
att vi ska lämna strävan efter att kunna ”bevisa” bib-
liotekens betydelse för lärande bakom oss. En bättre 
utgångspunkt är att förutsätta att bibliotek har bety-
delse för lärande och i stället prata om vems lärande el-
ler i vilka former det sker. För det andra tycker hon inte 
att man som bibliotekarie ska vänta på att bli tillfrågad 
eller inbjuden till samarbeten utan själv skapa sina till-
fällen. Bibliotekarien måste våga och kunna tala om 
vad man har att bidra med. Det tredje rådet är att själv 
söka upp ”allierade”. Det kanske finns någon lärare el-
ler studierektor som man kan börja samarbeta med. 
Förhoppningsvis kan samarbetet fungera som ett gott 
exempel för resten av skolan eller lärosätet. Det fjärde 

rådet är att börja i liten skala. Man kan och behöver inte 
förändra allt och alla på en gång. Ett mindre projekt el-
ler ett tidsbegränsat samarbete kan vara en nog så bra 
början och så småningom leda till verklig och långvarig 
förändring. 

Biblioteken har alltså en allt viktigare roll att spela för 
lärandet. Kanske kan man jämföra de senaste decen-
niernas förändrade informationsanvändning i under-
visningen med övergången från vänster- till högertrafik 
– med den skillnaden att den skett utan någon informa-
tion om nyordningen och utan att man skyltat om. Det 
kan upplevas som om lärare, elever, studenter och bib-
liotekarier under resans gång har fått försöka hantera 
förändringarna bäst de förmått. Vissa problem med 
att hitta fram har funnits och det har blivit en del kol-
lisioner. Lärare och bibliotekarier behöver tillsammans 
fundera på vilken information om nyordningen som be-
hövs. De behöver hjälpas åt att vända på pilar och skylta 
om. Kanske behöver de ibland till och med sätta sig vid 
ratten och visa hur man ska ta sig fram. Då kommer tra-
fiken så småningom att flyta bättre. ■

Föredragshållarnas 
presentationer och 
litteraturlistor finns 
på Svensk Biblioteks
förenings hemsida. 
De ligger i konferens
arkivet under ”Vår 
verksamhet” och 
”Konferenser”.

Högskolan i Borås har 15 000 studenter och 
650 anställda. Vårt moderna campus är beläget i 
centrala Borås. Här bedriver vi forskning och totalt 
71 utbildningar inom sex olika profi lområden. 

INSTITUTIONEN FÖR BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN SÖKER

 PREFEKT
Högskolan i Borås har Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Verksamheten är samlad inom Institutionen Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap/Bibliotekshögskolan, vilken är nationellt ledande med välutvecklat samarbete 
internationellt, särskilt inom Norden. År 2010 fi ck Högskolan i Borås rättigheter att bedriva 
forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan vårterminen 2011 genom-
förs forskarutbildning i egen regi, tidigare samarbetade institutionen med Göteborgs universitet. 
Majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet är koncentrerade till Borås.

Till institutionen söks nu en prefekt. Prefekten är direkt underställd rektor och ingår i högskolans 
ledningsgrupp. Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet inklusive dess personal och 
ekonomi samt har att utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet för att ytter-
ligare stärka positionen nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid god ledarskapsförmåga 
samt förmåga att samverka förtroendefullt inom högskolan samt med externa parter.

MER INFO PÅ
WWW.HB.SE/JOBB

” Att bibliotekarier har en roll att spela när det gäller informations
sökning, informationsanvändning och källkritik i samband med 
lärande, är självklart för många på bibliotekssidan. Ändå vittnar 
flera om hur svårt det är att åstadkomma goda samarbeten mellan 
pedagoger och bibliotek.”
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Minnen och nostalgi 
i skön förening

Vid invigningen av Retrobiblioteket i Huddinge bjöds det naturligtvis på kaffe och sju sorters kakor. Kultur- 
och fritidsnämndens ordförande höll tal och frisörelever från Sjödalsgymnasiet var klädda i tidstypiska 
kläder och frisyrer från olika tidsepoker.

”Vi tror att vurmen för en tidsepok 
även ger lust att ta del av de idéer, 
strömningar, litterära trender 
och författarskap som rörde sig i 
tiden. Problemet idag är att det är 
svårt för en 50talsfantast att veta 
var man ska börja leta i ett stort 
bokmagasin med döda författare i 
alfabetisk ordning. 

retroBiBLiotekets BLogg

TexT Och BILD: ÅsA ekströM

FOTON
: ÅSA eKSTröm
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 Initiativtagare till den enkla men smått ge-
niala idén om ett retrobibliotek är bibliotekarien 
Nina Frid som är utvecklingsledare på Huddinge 
bibliotek. Tillsammans med åtta kollegor har hon 

sorterat och ställt upp böcker efter tidsepoker (1940-
tal, 1950-tal, 1960-tal och 1970-tal) och låtit dem sam-
sas med tidstypiska föremål i bokhyllorna. Scenografen 
Lars-Erik Hedendahl har anlitats för att hjälpa till att 
skapa den rätta retroatmosfären.

– Vi vill väcka läslust samtidigt som vi lyfter fram den 
äldre litteraturen, säger Nina Frid. 

Man hittar Retrobiblioteket en trappa ned i Hud-
dinges huvudbibliotek – en plats inte så många hittade 
till när böckerna stod tätt uppställda i det öppna 
magasinet. Nina Frid visar runt i biblioteket några dagar 
innan invigningen och berättar att man haft en budget 
på 30 000 kronor. Inköp av tidstypiska sjalar, vaser, 
koppar, affischer etc har gjorts samtidigt som man 
även använt en del föremål som fanns i bibliotekets 
ägo sedan tidigare och som nu fyller en ny funktion. 
En gammal fin radioapparat har tömts på innehåll 
och istället försetts med en mp3-spelare laddad med 
musik från förr. Där kan man sitta och lyssna på musik 
med hörlurar. I ett angränsande rum står mängder av 
barnböcker tätt sammanpressade i bokhyllorna, något 
som Retrobiblioteket medvetet valt bort.

– Man ska istället enkelt kunna njuta av bokomslag, 
känna och bläddra i boken, menar Nina Frid.

Retrobiblioteket kommer även att ha programverk-
samhet, bland annat berättar Harriet Martinson om sin 
far Harry, Ivar Lo-sällskapet presenteras och Susanna 
Hellsing bjuder på en nostalgitripp bland bilderböcker 
man kanske minns. I samarbete med PRo/abF Akade-
min ska Retrobiblioteket även anordna nostalgicirklar 
där bland annat Harald Hultqvist berättar om 1930- och 
1940-talets litterära miljöer. 

Trots att det är fokus på minnen och nostalgi lyfter 
Retrobiblioteket även fram e-böcker. Man puffar lite 
extra för projektet Litteraturbanken vars medlemmar 
kb, Kungliga Vitterhetsakademien, Språkbanken (GU), 
Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Fin-
land och Svenska Vitterhetssamfundet har gjort äldre 
litteratur tillgänglig som e-böcker. 

– Vi är absolut är inga motståndare till digitala böcker. 
Det viktigaste är innehållet, konstaterar Nina Frid som 
snart hoppas få ställa i ordning en hylla med material 
från 1980-talet i Retrobiblioteket.  ■

– Vi vill väcka läslust samtidigt som vi lyfter fram den äldre 
litteraturen, säger Nina Frid, utvecklingsledare på Huddinge 
bibliotek. 

”Vi ska göra det lättare att hitta pärlorna 
från morfars bibliotek genom att placera 
dem i sitt sammanhang, i 50talshyllan 
bland andra böcker från samma tid. Och 
självklart står både 50talsfåtöljen där 
under läslampan från samma tid.”

retroBiBLiotekets BLogg



Bibliotekets betydelse

det VaR På vagnen för återlämnade böcker som det okända rullade 
in i mitt liv, hela livet ett letande efter det som är okänt för att man 
inte vet att det finns. 

Jag hade hamnat i en förort till Stockholm där det enda försonande 
draget var att där fanns ett bibliotek.

Det var på det biblioteket jag förstod att namnet som står bredvid 
titeln på en bok betyder att någon med det namnet har skrivit boken.

Som barn tänkte jag inte på att det kunde stå någon bakom böcker-
na, att flickan på brandstegen i Brooklyn var skapad av någon med 
namnet Betty Smith, Betty Smith var något som stod, det hörde inte 
till historien (och som jag senare förstod, inte till litteraturhistorien). 
När jag var barn läste jag som ett barn, för att jag var ett barn. 

Nu var jag äldre, inte vuxen, jag var i den vidriga glipa mellan barn-
dom och vuxenhet som kallas för ungdom och som jag tack vare bib-
lioteket gjorde vad jag kunde för att läsa mig bort ifrån. 

Det var med Martin Bircks ungdom, Bränt barn, Balladen om det 
sorgsna kaféet och Ballong till månen, det var när jag tog mod till mig 
och frågade bibliotekarien hur man hittar fler liknande böcker som 
det kom fram. Att namnet vid titeln var namnet på den som skrivit 
boken. Att Hjalmar Söderberg var en person, en gubbe som funnits 
och skrivit Martin Bircks ungdom, Stig Dagerman Bränt Barn och att 
detsamma gällde Balladen om det sorgsna kaféet och Ballong till må-
nen, jag slog ihop med det jag läst som barn och insåg att det var nå-
gon som hade skrivit varenda bok. 

Det var då jag fattade att det fanns andra sätt att lämna sin egen 
oskrivet vedervärdiga värld än att läsa, och det var att skriva. Det var 
på det biblioteket som skrivandet kom in i mitt liv. 

bbl har fått Bodil 
Malmstens tillstånd 
att publicera en text ur 
hennes senaste bok 
Så gör jag. 
Konsten att skriva.
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PERSONLIG KOMMENTAR:
Jag har skrivit om bibliotekets betydelse förr, men det är ingen upp-
repning, inget utnyttjande av det redan skrivna. Det är omständighe-
ter i mitt liv som kan betraktas ur olika vinklar, platser som kommer 
tillbaka men där orsaken till att de får vara med är en annan än förr.

Att jag upptäckte att det låg författare bakom böckerna på just det 
biblioteket där jag var ung, det är skrivet, det är en överdrift, som i 
det skrivna kan kallas för hyperbol – retorisk figur där en medveten och 
demonstrativ överdrift används.

Hur medveten överdriften är ska den skrivande under skrivandet 
inte granska.

Kom ihåg det, låt inte bedömningen, domaren i dig eller utanför, 
komma in medan du skriver.

Ur Bodil Malmstens nya bok Så gör jag. Konsten att skriva. 
Modernista, 2012
Boken presenteras närmare på sid 38.

FOTO: LArS SuN
Dh
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BBL debatt

 Under några veckor i höst har det på 
mailinglistan biblist förekommit intensiva 
debatter dels om Tintin i Kongos vara eller 
icke vara på biblioteken men också om jäm-

ställdhet och genus inom bibliotekariekåren. Diskus-
sionen om Tintin har förstås fått en betydligt större 
spridning i olika medier. Men när det gäller debatterna 
som förts på biblist slår det mig att genusfrågan inom 
biblioteksverksamhet har fått stort utrymme och disku-
terats något mer djupgående än Tintin. 

Är det en slump eller finns det ett samband? Kan det 
också vara så att dessa frågor berör såväl värdegrund 
som yrkesprofession på våra bibliotek och att det där-
för väcker ett starkt behov av en konstruktiv diskussion 
kring genus och demokrati?

Jämställdhetsdebatten på biblist handlar bl a om 
hur könsfördelningen för de som rekryteras och jobbar 
på biblioteken ser ut men också om vilka syften bib-
lioteket som institution skall fylla. Onekligen finns ett 
tydligt behov inom all biblioteksverksamhet att disku-
tera genus, på olika nivåer och med olika infallsvinklar. 
Det är märkligt att debatten trots allt inte förs oftare. En 
förhoppning är att Svensk Biblioteksförenings nätverk 
för jämställdhet på bibliotek fortsätter att driva genus-
diskussionen.

Brandfacklan som satte igång debatten härrör från 
ett inlägg på listan som löd ”Då läsning anses vara en 
kvinnlig aktivitet och bibliotek så starkt förknippas med 
böcker blir biblioteket per automatik en kvinnlig institu-
tion.” (citat från biblist)

I media har naturligtvis diskussionen om Tintin fått 
stort utrymme eftersom den berör såväl rasism som 
censur, men tänkvärt i sammanhanget är också att 
genusproblematiken ordentligt ”hottat upp” debat-
tivern på biblist. När det gäller just Tintinfrågan kan 
det, som jag tolkar saken, trots allt i stora drag anas en 
koncensus kring vad biblioteken erbjuder och hur de 
ska förhålla sig till censur och tryckfrihet. Att frågan 
blivit så stor i media pekar onekligen på att människor 
i Sverige fortfarande har förtroende för och bryr sig om 
biblioteken. 

När det gäller genusfrågor i allmänhet har jämställd-
hetsminister Nyamko Sabuni nyligen beslutat att reger-
ingen skall utreda och kartlägga frågor som rör män och 
jämställdhet. Tanken bakom initiativet är att jämställd-
hetspolitiken under lång tid fokuserat på kvinnor och 
att det nu är dags att involvera männen. Diskussionen 
på biblist ligger onekligen i tiden. Sara Fältskog Eldros 
som är ansvarig för Nätverket för jämställdhet på biblio-
tek skriver på biblist att hon har tittat på statistik som 
visar att det finns tydliga skillnader och att en stor del av 

personalgruppen är kvinnor. Fältskog ifrågasätter även 
att bibliotekariekåren är så förvånansvärt homogen, 
inte bara när det gäller kön utan även socialt och etniskt 
vilket i sig är ett problem eftersom biblioteken vill fram-
stå som en demokratisk och trovärdig institution. Även 
frågor kring HbtQ bör i större omfattning uppmärk-
sammas och involveras i all biblioteksverksamhet.

 Ett annat tankespår från biblist är att mer jämlika 
förhållanden inom bibliotekarieyrket skulle vara möj-
ligt om yrket gjordes attraktivare med tanke på lön 
och status. Flertalet sökande till bibliotekarieutbild-
ningarna är studenter som har pluggat humaniora och 
känner ett behov av att knyta ihop olika kurser till en 
yrkesutbildning. Av tradition är en övervägande andel 
humaniorastudenter kvinnor, ofta med flera generatio-
ner svensk bakgrund. Män väljer gärna teknik, ekonomi 
och naturvetenskapliga ämnen som genererar ingenjö-
rer och företagsledare m m och som lönemässigt ligger 
på helt andra nivåer. En trolig anledning till att biblio-
tekariekåren domineras av kvinnor är att yrket tradi-
tionellt präglas av låg lön och ideellt arbete. Idag finns 
dessutom en stor osäkerhet om det finns några jobb 
över huvudtaget att söka efter avslutad utbildning.

Inom genusteorin används idag begreppet ”homo-
socialitet” för att definiera hur kön interagerar med 
kön. Homosocialiteten kräver lojalitet mellan sina 
medlemmar och i första hand prioriteras kollektivet. 
Den som inte accepterar reglerna riskerar att uteslutas 
och omtalas i nedsättande termer. Man talar vanligtvis 
om den manliga homosocialiteten, men omvänt finns 
säkert även en kvinnlig. Homosocialiteten är en vanlig 
forskningsinriktning inom genusforskningen, men har 
mig veterligt inte använts i större omfattning på biblio-
teksmiljön som arbetsplats.

När det gäller att se till grupper som besöker bibliote-
ken visar några inlägg på biblist att män i relativt i stor 
utsträckning visst utnyttjar biblioteken, de använder 
datorer och läser tidningen men lånar inte så mycket 
skönlitteratur. Kvinnorna däremot stannar ofta kortare 
tid, skriver ut något eller lånar böcker. Undersökning-
arna är inte vetenskapliga men ger ändå en hint om hur 
biblioteksbesöken är fördelade mellan könen.

Idag börjar HbtQ-frågor uppmärksammas allt mer. 
Till stor del handlar dessa främst om hur de som besö-
ker biblioteket blir bemötta. Forskning kring såväl ge-
nus som HbtQ ventileras med jämna mellanrum i upp-
satser men ämnet behöver ytterligare lyftas och forsk-
ning på mer avancerad nivå är därför nödvändig. Varför 
inte inrätta en professur i ämnet?

Annsofi LindBerg 
Bibliotekarie på Röda korsets högskola

Annsofie Lindberg är 
bibliotekarie på Röda 
korsets högskola

Intensiv debatt om genus frågor 
och Tintin – men vad står den för? 
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BBL kommentar

 För ett par år sedan hade tidskriften ”Mana”, 
vithet som tema; ett otroligt fascinerande 
nummer där vithet i relation till undervisning 
bland annat lyftes fram, men diskussionen 

stannade till stor del kvar på sidorna. Den senaste ti-
dens debatter och diskussioner har dock verkligen nått 
ut och synliggjort vithet som normerande perspektiv 
och det är första steget mot förändring och ett annat 
synsätt. 

Nyligen råkade jag höra en grupp äldre män disku-
tera Tintin-debatten på en tidningsavdelning i ett kom-
munalhus. Och jag blev återigen varse om förlöjligan-
det, oförståelsen och den bubblande ilskan som till viss 
del karaktäriserat den här debatten. Det visar också hur 
starkt förankrad vithet är i Sverige. Denna förankring 
tror jag bland annat har att göra med Sveriges självbild 
som är starkt kopplad till neutralitetsidén. Men faktum 
är att Sverige aldrig har varit helt neutralt, hur mycket vi 
än vill tro det. Genom historien har det visat sig att vår 
neutralitet mer har varit en ideologi vi försvarat än en 
verklig praktik. Många historieböcker tar exempelvis 
fortfarande inte upp att Sverige hade del i slavhandeln 
och vår relation till andra världskriget var långt ifrån så 
okomplicerad som historieskrivningen framställt den.

Våra biblioteksrum är inte heller neutrala, hur 
mycket vi än vill tro det. Biblioteken liksom många an-
dra institutioner speglar samhället och är också präg-
lade av de olika strukturer som finns i samhället.

Bilden av bibliotek som demokratiska och neutrala 
förmedlare av universell kunskap tas dock fortfarande 
ofta för given. Men det är viktigt att förstå att även här 
pågår normbefästningsprocesser, även här skapas före-
ställningar om verkligheten. 

Det är oerhört viktigt att i varje arbetsgrupp fråga sig 
och diskutera hur vi upprätthåller normer i vårt biblio-
teksarbete och med vårt biblioteksrum. Urval är en stor 
del av vårt arbete och det får betydelse vare sig vi vill det 
eller inte. Det handlar inte om censur när ett biblioteks-
bestånd görs mer tillgängligt för en större grupp män-
niskor, det handlar snarare om en skyldighet och en del 
av bibliotekens demokratiska uppdrag. 

Historieskrivning, universalism, sanning(ar), nor-
mer och värderingar, tas alltför ofta för givna men det 
vi ser som allmängiltigt är vid en närmare granskning 
grundat på ett visst sätt att se på världen, positionerat 
från ett visst perspektiv. Kritiska vithetsstudier synlig-
gör vithet som ett normerande perspektiv samt hur och 
på vilket sätt det skapar privilegium för en viss grupp 
människor. Lena Sawyer, Ammar Makboul, Hynek 
Pallas och Katarina Mattson definierar vithet som en 
gravt vinklad men till synes objektiv position. Paulina 

de los Reyes och Masoud Kamali talar i sin tur om ett 
slags berättelser som dagligen återskapas och som har 
en normbefästande effekt. Vita människors perspek-
tiv tas för givna och nämns sällan när genus eller klass 
diskuteras som strukturerande kategorier i samhället. 
Forskare inom vithetsstudier uppmanar till analys och 
problematisering av den grupp som dominerar, samt de 
samhällsprocesser och de institutioner och regelverk 
som upprätthåller maktstrukturer. Hit hör naturligtvis 
också biblioteken och bibliotekarierna. 

Vi beskrivs ofta som kulturförmedlare. 
Förmedling är dock inte en neutral eller 
oproblematisk handling. Faktum är att bib-
liotek är institutioner där föreställningar, 
värderingar och normer reproduceras. 
Genom vårt bestånd skapar vi som biblio-
tekarier föreställningar om verkligheten. 
Vårt arbetssätt, vårt bemötande, våra hand-
lingar och våra dagliga rutiner har en socia-
liserande funktion. Det upprätthåller makt-
strukturer och är vägledande för fortsatta 
mönster. Paulina de los Reyes och Masoud 
Kamali talar om upprätthållandet av en 
föreställningsvärld som en grundläggande 
del av maktutövande. 

Om vi förstår att bibliotek är aktiva plat-
ser där sanningar skapas och verkligheter upprätthålls, 
blir det också av större vikt för bibliotek och yrkesverk-
samma att medvetandegöra och förhålla sig till sin egen 
maktposition. Det behövs en större medvetenhet om 
dessa aspekter av biblioteksarbetet och en diskussion 
kring hur samhälleliga normer förmedlas till biblio-
teken och sedan upprätthålls där i våra hyllor och i vårt 
dagliga arbete.

Vi måste i högre grad förhålla oss till vår egen makt-
position och kritiskt börja granska våra bibliotek och 
oss själva som bibliotekarier. Det handlar om inklude-
ring och demokrati, inte om att vara för eller emot ytt-
randefrihet, eller att vara för eller emot censur. Det är 
mer komplext än så. 

Vi upprätthåller en föreställningsvärld med vårt ur-
val och vi gör alltid ett urval, allt ryms inte på våra hyl-
lor. Men vilka böcker ryms då? Vilka släpper vi fram? 
Ska vi bara låta andra krafter som sociala strukturer 
eller marknaden, bestämma vårt bokutbud? Beställer 
vi in böcker slentrianmässigt eller försöker vi skapa ett 
mångfacetterat bestånd där exempelvis inte bara Euro-
pas historia representeras? Jag tror också att vi i högre 
grad måste titta på alternativa inköpskanaler och andra 
än svenska för att uppnå detta. 

Vi måste också internt inom biblioteksvärlden syn-

” Vi måste diskutera hur vi upprätthåller 
normer i biblioteksrummet”

Lena Grönlund är bibliotekarie i 
Stockholms stad men kommer 
inom kort att börja på Hageby bib
liotek i Norrköping.

→
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liggöra och diskutera biblioteket som upprätthållare av 
normer och föreställningsvärldar. Det börjar i diskus-
sion med arbetsgruppen om bibliotekets roll, genom 
fler diskussioner med låntagare och med en öppenhet 
för en dialog om hur vi kan förbättra biblioteket. Biblio-
tekens uppdrag är inte enbart att anpassa sig efter efter-
frågan, uppdraget handlar också om att introducera och 
lyfta fram. Samtalet om biblioteksrummet måste också 
ske i dialog med forskning och jag tror att det är viktigt 
med arbetsgrupper som inkorporerar aktuell forskning 
i sitt biblioteksarbete. 

Om vi ser på våra arbetsplatser som meningsskapande 
platser blir det också mer relevant att granska på vilket 
sätt detta sker. Nedan följer exempel på frågor som kan 
medvetandegöra hur aktiva handlingar skapar och re-
producerar normer om verkligheten. De kan både ligga 
till grund för individuella funderingar som för kollek-
tiva diskussioner bland de anställda på ett bibliotek.

·  Hur påverkar vithet det bibliotek jag är verksam på?
· Vilket perspektiv utgår jag ifrån som bibliotekarie?
· Hur påverkar mitt perspektiv de handlingar jag utför i 
mitt jobb?

· Vilka perspektiv representerar mitt bibliotek?
· Hur ser jag på och hur värdesätter jag besökare på mitt 
bibliotek (varför)?

· Varför/hur reagerar jag på olika besökare?
· Hur kan jag nå ut till olika grupper i mitt dagliga biblio-
teksarbete?

· Hur viktigt är det att satsa på alternativa inköps-
kanaler?

· Vilken typ av böcker köps in till mitt bibliotek?
· Hur placerar vi våra böcker?
· Osynliggör vi en viss typ av litteratur?
· Hur kan vi introducera andra perspektiv, hylla för 
hylla, ämnesgrupp för ämnesgrupp?

· Vad finns det för historieböcker på våra hyllor? Kan vi 
exempelvis beställa in en historiebok om Somalia för 
barn på engelska från en alternativ inköpskanal då det 
inte finns någon på svenska?

· Hur kan vi tillgodose våra besökares behov och sam-
tidigt introducera flera olika perspektiv?

Det här är relevanta frågor att ställa oavsett bibliotekets 
geografiska plats då alla bibliotek bör sträva efter att 
representera olika perspektiv.

Jag hoppas och tror att fler och fler bibliotek kommer 
att få in ett arbetssätt där vi som bibliotekarier med-
vetandegör vår position och kontinuerligt frågar oss 
vilket perspektiv vi utgår ifrån och hur vi kan inkludera 
andra perspektiv. Det i sig är en läsfrämjande insats och 
det kommer att bidra till att fler hittar böcker på hyllorna 
som de vill läsa och att fler vill komma tillbaka. Vi måste 
jobba för att biblioteksrummet inte ska vara en plats där 
en känsla av utanförskap förstärks, där besökare enbart 
måste anpassa sig till vithet. 

LenA grönLund
Bibliotekarie, Stockholm stad

BBL kommentar

 Plötsligt hösten 2012 finns 
bibliotekarier omnämnda i olika 
sammanhang i media. Här är två 
exempel från dN:s kulturbilaga 

som ger två diametralt motsatta bilder av 
bibliotekarien.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt, 
(FP), nämner den 5 oktober apropå debat-
ten om Tintin att, om urval och placeringar 
skötts av ”… Kulturhusets mycket kompe-
tenta bibliotekarier … ” hade inte utrens-
ningen/omflyttningen av Hergés klassiska 
serier ägt rum.

Den 6 oktober är det Lars Gustafssons tur att yttra sig 
i en kommentar till förslaget om litteraturhus i Sverige. 
Jag var tvungen att titta noga på fotografiet för att se om 
det verkligen var författaren Lars Gustafsson – det var 
det! Han säger så här: ”Det talas ju om ett litteraturhus 
i Stockholm och det måste vara fritt. Det får inte finnas 
små bibliotekarier som går och rensar ut böcker för att 
de innehåller texter om evolution eller något sådant.”

Kanske är Lars Gustafsson kvar i Usa i sin föreställ-
ningsvärld, då jag inte känner igen detta från Sverige. 
”Små” ska väl uppfattas som allmänt mindre vetande, 
inte att alla bibliotekarier är kortväxta, antar jag.

I det demokratiska Sverige finns de kommunala 
biblioteken som köper in och vårdar sina samlingar 
efter medieurvalsprinciper fastställda av politiker. Om 
Stockholm fick ett nytt stadsbibliotek med lokaler som 
både rymmer litteratur, författare, café och bistro, kun-
de det fungera som ett kombinerat bibliotek och littera-
turhus, även med bibliotekarier inblandade!

Bibliotek bekostas i Sverige av skattemedel. De lit-
teraturhus som finns i övriga Europa får jaga pengar 
från förlag, bokhandel, privatpersoner, stiftelser, fon-
der m fl. Det finns då en risk att finansiärerna försöker 
styra in verksamheten i en viss riktning. Jag hoppas att 
Sverige har plats för litterära samtal och litteratur både i 
bibliotek och i framtida litteraturhus!

gunneL Arvidson niLsson
Danderyds bibliotek

”Små bibliotekarier”, 
litteraturhus och 
bibliotek
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Utblick Tottie Lönn

DANMARK

Användarundersökning 2013
Under nästa år ska de danska biblioteken 
göra en landsomfattande användarunder-
sökning. Projektet ”Bedre biblioteker 
– national bruger – og benchmarkunder-
søgelse”, ska inte bara ge värdefulla resul-
tat och vägledning utan också förbereda 
biblioteken på att arbeta målinriktat. 
Arbetet sker genom tre konkreta work-
shopar: den första redan i november i år 
(förberedande), sedan i april (resultaten) 
och därefter i maj (implementering). Varje 
centralbibliotek, med Roskilde centralbib-
liotek i spetsen, har en kontaktperson och 
Kulturstyrelsen kommer att ha fem infor-
mationsmöten för bibliotekschefer runt om 
i landet. Konsultföretaget Rambøll Mana-
gement står för workshoparna, vägledning 
och teknisk hjälp under hela processen. 
Vad vill man då uppnå med detta? Först 
och främst vill man få dokumenterad kän-
nedom om varandra och om användarnas 
syn på biblioteket för att mer professionellt 
kunna arbeta målinriktat med kvaliteten. 
Resultaten kan också ligga till grund för vi-
dare biblioteksforskning och för att stärka 
argumenten på politisk nivå. 
(centralbibliotek.dk/nationaleprojekter, Bibliotek 
og viden 2012:oktober)

Klassiker på nytt sätt
I en del Köpenhamnsskolor får eleverna i 
klasserna 8–10 vara med om ett annorlunda 
dramaturgiskt litteraturprojekt nästa år. 
Projektet heter ”Verdenslitteraturens Klas-
sikere i nye Klæder” och så här ska det gå 
till: Dansklærereforeningen ger ut Goethes 
Den unge Werthers lidelser, Shakespeares 
Hamlet och Voltaires Candide, återberät-
tade för barn och unga av danska författare 
och illustrerade av danska konstnärer. 
Tjugo deltagande barnbibliotek väljer 
själva vilken bok de vill utgå från och vilka 
tjugo skolklasser som ska ingå i projek-
tet. När klassen läst det utvalda verket 
tillsammans med läraren får de komma till 
biblioteket för att delta i en workshop ledd 
av skådespelaren Marita Dalsgaard. Där får 
eleverna enskilt eller i grupp sätta ord på 
de tankar och känslor som boken väcker i 

dem. Då arbetar man textnära med drama-
tiska övningar som bl a innebär maktspel, 
rollspel etc. Projektet avslutas med ett 
arrangemang där alla klasserna samlas till 
ett gemensamt möte tillsammans med för-
fattare, illustratörer och Marita Dalsgaard. 
Fokus sätts då på elevernas upplevelser av 
de återberättade verken.

Avsikten med projektet är att ”förmedla 
litterära klassiker för unga på ett sätt som 
understödjer deras läslust, identitet och 
litterära bildning”.
(www.kunst.dk, Bibliotek og viden 2012:oktober)

KANADA

Reklamplats till salu
Toronto Public Library med sina 98 filialer 
måste skära ned sin budget med 10 mil-
joner dollar. I ett försök att få inkomster 
erbjuder man reklamplats på bibliotek. I 
ett första steg gäller det visserligen bara 
annonser på baksidan av lånekvitton, men 
man söker också en konsult som kan hjälpa 
till att bedöma vilka reklamytor som skulle 
kunna ge biblioteksorganisationen mer 
inkomster i höst. Det gäller allt som kan 
vara säljbart inklusive exteriörer, fordon, 
broschyrer, webbsidor etc. ”Ska vi verkli-
gen sälja vår själ?” frågar sig en medlem i 
biblioteksnämnden i National Post. 

Bibliotekets informationschef vill ha 
icke-kommersiella annonsörer eller närstå-
ende företag, t ex bokförlag. Denna för bib-
lioteket så ovanliga jakt på annonsörer sker 
på uppmaning från stadens borgmästare att 
söka partnerskap med företag och att erbju-
da reklam på stadens egendom.
(news.nationalpost.com, Toronto Star m fl)

KINA

Kinas nya öppna bibliotek
Självbetjäningsbibliotek är nya och 
populära i Beijing (Peking). Dygnet runt 
kan medborgarna låna och lämna tillbaka 
böcker i bokautomater ”stora som tre 
bilar”. Under året kommer staden att ha 
150 sådana installerade. Över 31 procent 
av böcker lånade från Beijings Chaoyang-
distrikt sker genom dessa automater, trots 
att de bara innehåller lite över 400 volymer 

per automat. Låntagarna får registrera sig 
vid ett folkbibliotek för att få id-kort giltigt 
för både folkbibliotek och bokautomater.

Automaterna bevakas via datasystem 
och kameror. Det kostar 100 yuan (om-
kring 100 kronor) att bli låntagare – något 
förvånande i ett kommunistiskt land. Det 
som erbjuds är kinesisk skönlitteratur, 
biografier, kokböcker och trädgårdsskötsel. 
En del låntagare är missnöjda med urvalet 
och att det inte finns engelskspråkiga 
böcker. Marknadschefen för företaget, som 
tillverkar bokautomaterna, ser ett växande 
intresse över hela Kina. 
(chinadaily.com.cn)

QATAR

Arabisk historia och kultur
British Library och det privata Qatar 
Foundation for Education, Science, and 
Community Development samarbetar om 
att digitalisera en halv miljon sidor brittiskt 
arkivmaterial om Mellanösterns historia 
och Storbritanniens och andra länders his-
toriska förbindelser med Gulfregionen från 
mitten av 1700-talet fram till 1947. Mycket 
av informationen kommer att bli tillgänglig 
både på arabiska och engelska.

Arbetet innefattar översättning och 
transkription av namn och platser till 
arabiska. Själva digitaliseringen ska ske 
de närmaste tre åren vid British Library 
i samarbete med det nya Qatar National 
Library som beräknas öppna under 2014. 
Qatar Foundation tänker göra Qatar till ett 
center för historiska studier om Gulfregio-
nen. Materialet omfattar British Librarys 
East India Company- och India Office-arkiv 
samt 25 000 sidor medeltida arabiska 
manuskript som visar islamsk påverkan på 
västerlandet.
(www.bl.uk m.fl.)

BBLBBL
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Månadens uppsats MarieLouise Samuelsson

 När bloggare ger lästips om skönlittera-
tur dominerar böcker skrivna på svenska 
och engelska. Dominansen i urval och ut-
bud gäller tips både från privata bloggare 

och bibliotekens bloggar. 
Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att 

jämföra privata bloggar och biblioteksbloggar för att 
undersöka likheter och olikheter. En av flera intressan-
ta observationer är hur lika det är när det gäller bristen 
på språklig och geografisk mångfald. Av 178 undersökta 
lästips från privatbloggare och bloggande bibliotekarier 
rör det sig endast om tjugoåtta böcker som skrivits på 
annat språk än antingen svenska eller engelska. Ingen 
av bloggarna har lästips på original språk utanför Eu-
ropa. Ett fåtal översatta böcker kommer från Asien, 
Afrika, Oceanien eller Sydamerika. Vad de svenska mi-
noritetsspråken anbelangar återfinns bara ett verk (från 
finska), Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen. Un-
dersökningar och observationer för uppsatsen påbörja-
des 2009 och avslutades 2011. Med tanke på vilka språk 
som dominerar bokförlagens utgivning lär bloggtipsen 
om svenska och engelska böcker knappast ha blivit fär-
re. 

Den privata bloggaren är givetvis helt fri att välja. 
För biblioteksbloggaren däremot borde ensidigheten i 
språk och i de valda författarnas ursprung vara ett pro-
blem om man ser till det som är bibliotekens uppdrag. 
Författarna skriver om risken att ”personer som kom-
mer från kulturer med andra språk kan känna sig ute-
stängda”. 

Samtidigt är biblioteksbloggarnas uttalade avsikt och 
förhoppning den omvända, att nå nya grupper, att ”ra-
sera barriärer” mellan användare och bibliotek. Här tar 

författarna också tillfället i akt att påminna 
om kampanjen Digidel vars syfte är att öka 
antalet internetanvändare. En i samman-
hanget viktig påminnelse är att ”blogg” inte 
automatiskt innebär ökad tillgänglighet, 
eftersom det fortfarande finns många som 
inte har internetuppkoppling. 

Förutom de konkreta lästipsen är bib-
lioteksbloggarna rent generellt ett sätt att 
”marknadsföra” själva biblioteken och 

verksamhetens innehåll såsom särskilda aktiviteter, ut-
ställningar och författarbesök. 

Bibliotekarier som bloggar som del av jobbet är inte 
helt lätta att jämföra med de privata bloggarnas frivilli-
ga insatser. Hos dem är den egna läslusten och intresset 
för böcker den främsta drivkraften. Intervjusvaren vi-
sar att biblioteksbloggarnas lästips består av en bland-
ning av att framhålla bibliotekets bestånd och person-
liga litterära preferenser. 

De fem lästipsbloggar som ingår i jämförelsen är 
Bokbloggen, Bokhora, Boktoka, Pocketblogg.se och En 
annan sida: En bokdjävuls liv och lustar. 

Bibliotekens utbud representeras av Bibliotekstipset 
(Gävle stadsbibliotek), Boksynt (Älmhults bibliotek), 
Den sköna bloggen (Sandvikens folkbibliotek), Järfälla 
folkbibliotek Bloggen, samt Högsbo och Hisingens 
biblioteksblogg. Den sistnämnda är numera nedlagd 
och därmed ett exempel på att också bibliotekens blog-
gande kan vara personberoende. Bloggen ifråga drevs 
av två bibliotekarier och motiveringen till avvecklingen 
är att de bägge slutat sina anställningar på respektive 
bibliotek. 

I den avvecklade biblioteksbloggen fanns en definie-
rad målgrupp, bloggen var ett läsfrämjande projekt för 
20–30-åringar. Högsbo och Hisingens biblioteksblog-
gar var de som kunde visa upp mest interaktivitet. 

I uppsatsen analyseras 60 lästips från de fem biblio-
teksbloggarna, tips som fick sammanlagt 87 kommen-
tarer varav 73 återfanns på Högsbo och Hisingens blog-
gar. 

I den sammantagna jämförelsen av biblioteksblog-
gar och privata bloggar är det de privata som kan visa 
upp flest kommenterade inlägg, antal läsare och antal 
publicerade lästips. 

De privata bloggarna når genomgående ut till ett 
större antal läsare, 19 300 i veckan, medan biblioteks-
bloggarna har 4 704 besökare. 

När det gäller val av litteratur föredrar privatblog-
garna nyutgivna romaner. Bloggarna tipsar sällan om 
poesi, serier och noveller. 

På bibliotekens bloggar återfinns jämförelsevis mer 
av äldre litteratur, vilket här innebär utgivning före 
år 2000. Litteratur som har getts ut före 1990, är det 

Camilla Andersson, 
Agneta Holmgren
Bloggarens val. En studie 
av lästips på bloggar. 
InstItutIonen BIBlIoteKs och 
InforMatIonsvetensKaP/BIBlIoteKs
högsKolan.  
MagIsteruPPsats I BIBlIoteKs och 
InforMatIonsvetensKaP, 2011.

De privata bloggarna 
smäller högst

Både privata lästipsbloggar och biblioteksbloggar väljer i huvudsak böcker skrivna på 
svenska eller engelska. Det konstaterar Camilla Andersson och Agneta Holmgren i 
uppsatsen ”Bloggarens val. En studie av lästips på bloggar”.
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ont om på de undersökta bloggarna. 1800-talslittera-
tur förekommer endast på fyra bloggar: Jane Austens 
Mansfield Park, Charles Dickens Pickwickklubben och 
Jules Vernes Den hemlighetsfulla ön samt ett privat-
bloggstips om Sir Arthur Conan Doyles En studie i rött, 
vilka blir udda exempel i ett flöde av färska böcker. 

Samtliga bloggar framstår alltså som mest intresse-
rade av litterära nyheter och samtid vilket också märks 
i sådant som att biblioteksbloggarna tar upp tips relate-
rade till aktuella litterära priser. 

Biblioteksbloggen Boksynt liksom privata Boktoka 
vill gärna skriva om böcker från mindre förlag. En ut-
gångspunkt, främst hos de privata bloggarna, är att 
aktivt framhålla sådant som inte får mycket utrymme 
i dagspressens recensioner och dess bevakning av lit-
teratur. 

De privata bokbloggarna framstår som både medvet-
na och entusiastiska läsare, de håller sig enligt under-
sökningen informerade via dagstidningar men också 
via andra bokbloggar. 

Några uppger att de, i egenskap av bokbloggare, får 
recensionsexemplar från förlagen. Uppsatsen fördjupar 
sig i övrigt inte i hur de storläsande bokbloggarna inför-
skaffar alla de böcker de tipsar om. Med tanke på priset 
på nyutkomna romaner får man utgå ifrån att bokblog-
gare därför också är frekventa boklånare och biblio-
teksbesökare. Det är visserligen inte direkt relevant för 
uppsatsens huvudsyfte men det hade ändå varit intres-
sant med en belysning av vilken betydelse bibliotekens 
bestånd har när det gäller privatbloggarnas tillgång till 
böcker. 

Krönika Nina Frid

Om ängslighet och integritet

 Det är inte så att jag har någonting 
emot nyutkommen litteratur och 
uppmärksammade författare. Det 
har jag inte alls. Egentligen. Trots 

det händer det allt oftare att jag väljer bort, kan-
ske bra, böcker för att jag redan har hunnit tröttna 
på dem innan jag ens har öppnat dem. De har helt 
enkelt synts för mycket. Känns redan lästa. En för-
fattare som samma vecka sitter i Babels soffa, gäs-
tar Skavlan, är på bokradion, pryder framsidan på 
dN:s boklördag och djupintervjuas i Vi Läser med 
exakt samma svar på exakt samma frågor, blir inte 
längre intressant. 

Så många fantastiska böcker att skriva om, 
så många spännande författarskap, möjligheter till variation och mångfald 
och olika vägar att gå och så väljer ändå nästan samtliga kulturredaktioner att 
springa åt samma håll samtidigt. Varför är det så? Är det inte väl fantasilöst och 
lite oroväckande? Och vem var det som till att börja med pekade åt vilket håll vi 
alla skulle titta? undrar jag. Förlagens skickliga marknadsavdelningar?

Jag kan nästan se framför mig hur det går till när en kombinerad brist på tid 
och pengar och en önskan att inte missa det senaste och ligga rätt i tiden, gör 
att man lättad tackar ja till en intervju med den stora författaren som förlaget 
erbjuder. Hen är ju känd, hen är ju aktuell, och de hundra andra boknyheterna 
vi kunde ha valt att fokusera på är det ju ändå ingen av oss som hinner läsa, just 
nu. Men vad leder den här ängsligheten till? Vems ärende springer man egent-
ligen? 

Detta massiva pådrag under en kort tid sker dessutom oftast i samband med 
ett boksläpp, vilket gör att boken som alla pratar om faktiskt är en bok som 
väldigt få har hunnit läsa. De läsarsamtal som möjligen kan uppstå i tevesoffan 
eller under lördagsfrukosten stannar oftast vid frågan – Ska jag köpa den? 

Några lördagar senare är den redan gammal.
Jag kan längta efter läsarnas röster, efter en mångfald av läsupplevelser 

bland gammalt och nytt, efter en nyfikenhet på det inte redan säljande och 
bekanta. Men då får man söka sig till bloggarna, till bokcirklarna, och förstås, 
till biblioteken! 

Visst ska biblioteken köpa in de storsäljande författarna och kunna erbjuda 
veckans snackis, men jag tycker om tanken på att boken på biblioteket får ett 
längre liv och att en läsare, som aldrig såg på Babel under den korta vecka som 
just den här boken syntes överallt, kan bli tipsad om den av en bibliotekarie tio 
år senare, helt enkelt för att det är en bra bok och därför alltid aktuell. 

Biblioteken kan lyfta litteratur som ligger vid sidan av synfältet, förmedla av 
lust inför det väsentliga snarare än det nya. Istället för Fifty shades of grey kan 
vi skylta med Rut Hillarp, ställa Thomas Mann bredvid Jonas Gardell och Elin 
Wägner jämte Nina Björk. För att en läsare ska känna förtroende för den som 
förmedlar litteratur krävs en integritet vid urvalet, och att läsarna och de läs-
upplevelser som böckerna ger är i fokus. Det kräver förstås läsande bibliote-
karier. Men tills den dagen media anställer en bibliotekarie för sin bokbevak-
ning och vi inte behöver läsa ännu en ”exklusiv” intervju med John Irving eller 
Bodil Malmsten är biblioteken kanske vår sista utpost mot ängsligheten och 
likriktningen.

WWW.BIBLIOTeKSBLADeT.Se
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Rainer Knapas
Kunskapens rike: Helsingfors 
universitetsbibliotek – National-
biblioteket 1640–2010 
svensKa lItteratursällsKaPet I fInland, 2012 

Rainer Knapas’ översikt 
över Helsingfors uni-
versitetsbibliotek – som 
år 2006 blev Finlands 
nationalbibliotek – är ett 
i alla avseenden gediget 
arbete. Det är en i ordets 
egentliga bemärkelse 

tung bok: tryckt på fint, tjockt papper, sta-
digt inbunden och överdådigt illustrerad. 
Även bokens utmanande titel harmonierar 
med den mycket påkostade formgivningen.

Det finns nog flera olika sätt att läsa 
Rainer Knapas’ arbete. För det första kan 
den givetvis läsas som den bok den själv 
utger sig för att vara – en redovisning över 
bibliotekets historia under närmare fyra år-
hundraden. Och den läsare som efterlyser 
uppgifter om bibliotekets utveckling blir 
inte besviken. Naturligtvis presenterar för-
fattaren utförligt hur bibliotekets samlingar 
byggdes och utökades genom krigsbyten, 
pliktleveranser, förvärv och donationer. 
Naturligtvis får vi veta hur katalogiseringen 
utvecklades från 1600-talets mitt, hur bib-
liotekets bestånd användes, hur böckerna 
utlånades och vilka personer det var som 
präglade bibliotekets utveckling. Knapas 
hanterar här en detaljrikedom som dock 
aldrig gör boken svårläst eller tråkig.

Men det finns också andra sätt att läsa 
detta verk: Förutom att vara en beskrivning 
av bibliotekets historia kan det också tjäna 
som en genomgång av flera århundraden 
av finsk (fram till 1809 även svensk) utbild-
nings- och idéhistoria. Knapas framhäver 
inte bara det tidstypiska utan kan också be-
skriva hur det satte spår hos både männis-
kor och bibliotekets samlingsuppbyggnad.

Något hände dock under 1900-talets 
gång. Kapitlen som berör bibliotekets ut-
veckling från 1905 och framåt känns – trots 
att de är fulla av information! – på något sätt 
torftigare än beskrivningen av bibliotekets 
äldre historia. Framställningens fokus 
tycks i mångt och mycket ha flyttat från en 
mera kultur- och idéhistorisk framställning 

till någon form av ämbetsberättelse. Det 
kan vara så att 1900-talet helt enkelt känns 
för nära för att beskriva de stora kulturella 
och vetenskapliga strömningar som satte 
sin prägel på Finlands lärda kretsar inklu-
sive biblioteket. Det beror säkerligen också 
på att 1900-talet har producerat ett bredare 
underlag av källor som berättar om biblio-
tekets förvaltning. Men det återspeglar i 
mångt och mycket också de faktiska förhål-
landena: Biblioteken har under 1900-talet 
och 2000-talets början genomgått en mar-
kant förändring – inte bara i Finland. Biblio-
tekarieyrket har professionaliserats, sam-
lingarna har vuxit, tjänster har utvecklats. 
Trots att många överbibliotekarier under 
1900-talet var kulturprofiler, kännetecknas 
bibliotekets historia av en övergång från att 
vara en aktiv, producerande del i det finska 
kulturlandskapet till en snarare reaktiv, för-
valtande institution. Knapas själv framhål-
ler detta i sitt knappa, men ytterst koncisa 
slutord ”Vinster och förluster” (s. 413–415). 
Det han påpekar där gäller inte bara för 
utvecklingen av Finlands största bibliotek 
utan är nog ett allmängiltigt påstående 
för de flesta kulturminnesinstitutioner i 
västvärlden: ”[U]niversitetsbiblioteket för-
lorade under adb-genombrottets år många 
andra domäner som det förvaltat i årtion-
den eller århundraden. Själva samlingarna, 
deras historia och den internaliserade kun-
skapen om dem blev föremål för ett mindre 
systematiskt intresse. Den informations-
teknologiska revolutionen var ahistorisk 
och enbart framtidsinriktad, rationell och 
pragmatisk. […] Att vara förtrogen med 
samlingarna, att förstå deras språk och 
innehåll och betydelse är oundgängligt när 
det gäller att välja vad som skall ingå i en 
nationell digital biblioteksarkitektur.” 

Rainer Knapas har alltså inte bara lagt 
fram en påkostad och gedigen minnesbok, 
utan också bidragit till att formulera just 
de obekväma frågor som biblioteken idag 
behöver för att inte gå vilse i den digitala 
djungeln. 
otfried CZAikA
Docent och forskare vid Kungliga biblioteket

Magnus Persson
Den goda boken: samtida före-
ställningar om litteratur och 
läsning
studentlItteratur, 2012

Litteraturutredningen, 
nyligen framlagd på 
bokmässan i Göteborg, 
hade som titel Läsandets 
kultur och en tidigare pu-
blicerad forskningsanto-
logi fick titeln Läsarnas 
marknad, marknadens 
läsare. Läsning är med 

andra ord det centrala begreppet när man 
idag uppmärksammar bokmarknadens 
ställning. Huvudtesen är att läsningens 
praktiker under de senare decennierna 
har förändrats och minskat i flera befolk-
ningslager. Utredningen bekymrar sig 
över att färre pojkar och män läser och att 
man överlag ägnar allt mindre tid åt läs-
ning. Läsfrämjande åtgärder av olika slag 
föreslås.

I diskussionen om litteraturläsningens 
värde och varande intar Magnus Persson, 
professor i litteraturvetenskap med didak-
tisk inriktning, den frie forskarens kritiska 
position. Han har i ett flertal skrifter och 
uppsatser uppehållit sig inom detta fält – nu 
senast i Varför läsa litteratur? – om litteratur-
undervisningen efter den kulturella vändning-
en (2007). Man kan säga att Persson med 
sin strävan efter överblick försöker proble-
matisera och kontextualisera läsningen. 
Allt tal om att man blir en bättre människa 
av att läsa eller att det skulle finnas vissa 
utvalda goda böcker, menar Persson är 
föreställningar som man bör granska och 
vända ut och in på. 

Sina forskningsrön, iakttagelser och syn-
punkter från senare år har Magnus Persson 
nu samlat i Den goda boken. Det är nio 
uppsatser som alla, utom den första, varit 
publicerade tidigare. Men Persson har revi-
derat dem och tillfogat samman bindande 
texter, vilket gör att de på flera sätt dispa-
rata uppsatserna hänger ihop. Texterna är 
försedda med löpande referenser infogade 
i löpande text och boken avslutas med en 
referenslista. Överlag är Perssons upp-

Recensioner
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satser skrivna på en hög teoretisk nivå. Med 
det menar jag inte att texterna är svårlästa, 
men man har nog störst utbyte med viss 
förförståelse inom litteraturteori och kul-
turforskning i bagaget. 

Som litteraturvetare fastnar jag särskilt 
för uppsatsen ”Att läsa Lolita på lärarutbild-
ningen”. Här får man klart för sig hur svårt 
det är att motivera studenterna på svensk-
lärarutbildningen (förskola och tidig grund-
skola) för läsning av en bok som uppfattas 
som otäck. Persson gör här intressanta 
iakttagelser om hur litteraturvetenskapen 
skiljer sig från svensklärarutbildningen. 
Myten om den goda boken är djupt rotad. 
Är det meningsfullt att läsa något som pro-
vocerar? Det visar sig att just det äcklande 
ämnet gör att man tvingas diskutera litterär 
form. Litteraturpeda gogiken måste våga ta 
risker och ifrågasätta sin egen verksamhet, 
tycks Persson mena.

Än mer ifrågasättande blir Persson i sin 
analys av 2006 års kanondiskussion, som 
sattes i rullning av folkpartisten Cecilia 
Wikström (genomgående felskriven till 
Wickström!). Persson reder ut debatt-
linjerna och inskärper betydelsen av 
att historisera och sociologisera frågan. 
Kanonförespråkarna fixerar sig vid repre-
sentation – att göra upp listor. Schematiskt 
kan man säga att det finns två intressanta 
poler i de olika förslagen till urval: det 
svenska kulturarvet ska delges invandrarna 
medan de infödda svenska ska ta del av 
mångfalden från andra länder. Perssons 
position i debatten blir att kanon alltid bör 
vara förhandlingsbar. Om kanon är levande 
är den en läsningens praktik med sikte på 
en kritiskt tänkande världsmedborgare. Vi 
behöver inte vara överens om ett för alltid 
givet värde utan låta kanon vara något 
gemensamt som man kan bråka om. 

Uppsatsen om Läsrörelsens samarbete 
med McDonald’s 2001 då man delade 
ut barnböcker till hamburgarna, blir ett 
paradexempel på hur man kan tillämpa 
Norman Faircloughs diskursanalys på 
de skilda positionerna i debatten. Alla 
studenter som söker förebilder i hur man 
tillämpar teori kan överlag få sitt lystmäte 
i flera av Perssons analyser. Men man kan 
också läsa uppsatserna utan att fastna i 
det teoretiska ramverket och finna att de 

helt enkelt är tidsdokument för hur dagens 
masskultur krockar med gamla inrotade 
föreställningar om bokens helighet. 

Ett annorlunda perspektiv på läsningens 
nytta och nöje har Persson i kapitlet om 
litteratur som medicin, något som numera 
är en växande rörelse under begreppet bib-
lioterapi eller litteraturterapi. Att litteratur 
kan hjälpa eller bota människan är ingen ny 
tanke men strömningen har förstärkts i vårt 
alltmer individualiserade samhälle. Redan 
1962 gav btJ ut en skrift av Bertil Söderling 
– Om vänskapen med böcker och ordens 
läkedom. Persson placerar in biblioterapin i 
självhjälpstrenden. Läsning och även eget 
skrivande utgör en del av en starkt växande 
terapeutisk kultur. Bekännelselittera-
turen är en livaktig gren av den. Praktiska 
pedagogiker och självteknologier konkur-
rerar idag med utbildningssystemets mer 
traditionella bildningssträvanden – det 
liknar spänningarna mellan naturmedicin 
och skolmedicin.

Det sista kapitlet, ”Den kritiska positio-
nen”, är ett intressant stycke självbekännel-
se av en litteraturvetare. Hur förhåller sig 
en inlevelsefull, naiv läsning till en kritisk 
och distanserad? Om jag förstår Persson 
rätt vill han mjuka upp gränserna. Han är 
ju i grund och botten didaktiker. Perssons 
argument för läsning kan sammanfattas 
med ord som demokrati, narrativ fantasi 
och kreativ läsning. Det enda som saknas i 
denna mångfacetterade bok är ett kritiskt 
kapitel om folkbibliotekens syn på littera-
tur och läsning. Jag tror att Persson skulle 
kunna göra något riktigt skarpt om detta 
med ett utifrånperspektiv.

gunneL furuLAnd
Bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap
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Notiser

Grattis Nacka gymnasium…

… som utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Na
tionella skolbiblioteksgruppen. 

Juryns motivering: 
Skolbiblioteket på Nacka gymnasium utmärks av en 
dynamisk, pedagogisk verksamhet. 

Skolbibliotekarierna bedriver ett målinriktat 
arbete med att utveckla elevernas informations
kompetens och satsar offensivt på att främja elevers 
läsning. 

Detta arbete görs tillsammans med skolans lärare 
och elever samt med skolledningens aktiva stöd.

Biblioteket visar prov på nytänkande där utveck
lingsområden anpassas till ny teknik och pedagogik. 
Biblioteket har en självklar plats i skolans digitala 
satsning och är en uppskattad resurs för Nacka 
gymnasiums elever.

På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig 
biblioteket som en pedagogisk resurs som är väl 
integrerad i skolans verksamhet och som vill verka 
för att stärka elevernas informationskompetens och 
hjälpa dem att på bästa sätt nå kunskapsmålen. 
Eleverna möter bibliotekarierna både i biblioteket 
och i klassrummet där läraren och bibliotekarien 
samarbetar i undervisningen.

Detta går igen i det måldokument som finns för 
Nacka gymnasiums bibliotek avseende läsåret 
2012/2013. Utgångspunkten för de framtagna målen 
bottnar i den nya skollagen, i Nacka gymnasiums ge
mensamma mål samt de lokala förutsättningar och 
behov som finns på skolan. I måldokumentet står 
det bl a att biblioteket ska

•	 vara en pedagogisk resurs som är väl integrerad i 
skolans verksamhet

•	 verka för att stärka eleverna  
informations kompetens

•	 stödja eleverna så att de utifrån egna förutsätt
ningar uppnår kunskapsmålen

•	 främja litterär och kulturell verksamhet
•	 kännetecknas av kvalitetstänkande och 

nytänkande

Och de som enligt juryn förverkligar allt detta är 
en personalstyrka om tre bibliotekarier: Elisabeth 
Brandberg, Maria Åsberg och Ingemar Fransson.

Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Natio
nella skolbiblioteksgruppen som består av repre
sentanter från flera aktörer inom skola och bibliotek 
tillsammans med författarorganisationer. Juryn 
utser tre skolbibliotek som de nominerar till Årets 
skolbibliotek. I år var det Celsiusskolan, Uppsala 
kommun, Nacka gymnasium, Nacka kommun samt 
Nättrabyskolan, Karlskrona kommun.
Juryn lägger särskild vikt vid: 
•	 skolledningens del i utvecklingsarbetet
•	 en målinriktad och dokumenterad pedagogisk 

verksamhet
•	 skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever 

med särskilda behov

Priset består av äran, ett vandringspris i form av en 
tavla av Sven Nordqvist, ett diplom av samma tavla 
att behålla på skolan samt ett författarbesök. Förra 
året fick Norra Fäladens skolområde i Lund motta 
priset. HZ

Nomineringar till ALMA 2013 

vid Årets bokmässa i Frankfurt offentliggjordes de nominerade till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne 2013. 207 kandidater från 67 länder är nominerade. Av dessa har 61 aldrig tidigare varit nomine
rade.

Enligt juryns ordförande, Larry Lempert, har både antalet nominerade kandidater och nominerings
instanser ökat, vilket visar ett stigande intresse av att i internationella sammanhang föra fram goda 
exempel på högkvalitativa konstnärskap.

Det land som har i särklass flest nominerade är Storbritannien med 23 kandidater.
Därefter kommer Sverige med 12 kandidater varav ingen antagligen kommer att få priset nästa år 

heller. Från svensk sida känner vi igen de nominerade från tidigare år: Illustratörerna Eva Eriksson, 
Gunna Grähs, Eva Lindström, Jan Lööf och Ilon Wikland. Författarna/illustratörerna Anna Höglund och 
AnnaClara Tidholm samt författarna Lennart Hellsing, Barbro Lindgren, Ulf Stark, Thomas Tidholm och 
Monica Zaak, som också är berättare/läsfrämjare.

ALmA delas ut till nu levande upphovsmän och aktiva organisationer. Författare, illustratörer, berät
tare och läsfrämjande organisationer kan belönas. Av 2013 års nominerade kandidater är 37 % förfat
tare, 25 % illustratörer, 14 % läsfrämjande organisationer, 13 % både författare och illustratörer, 5 % 
läsfrämjande personer och 1 % berättare. Av alla kandidater är 5 % nominerade i flera kategorier. Av 177 
nominerade personer är 93 män och 84 kvinnor. 

Mottagaren eller mottagarna av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2013 tillkännages den 26 
mars 2013. 

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALmA) är världens största barn och ungdomslitteratur
pris. Prissumman är fem miljoner svenska kronor.  HZ

19 vill bli 
chef i Malmö

när sistA ansökningsdatum nu 
gått ut står det klart att 19 per
soner har sökt jobbet som bib
liotekschef i Malmö. Den förre 
chefen Elsebeth Tank slutade 
sista september efter fyra år som 
stadsbibliotekarie.

Bland dem som sökt tjänsten 
som stadsbibliotekarie återfinns 
bland annat Åsa Berglund, en
hetschef för digitala biblioteket & 
informations och lånecentralen 
på Malmö stadsbibliotek samt 
hennes kollega, enhetschefen Per 
Mattsson. Dessutom har den f d 
kulturchefen i Helsingborg, Ker
stin Hassner, sökt jobbet liksom 
Nick Jones, bibliotekschef i Hud
dinge, Christer Hermansson, kul
turchef i Strängnäs, Peter Alsbjer, 
länsbibliotekarie Örebro samt 
Anders Bondeson, kulturnämn
dens ordförande (M) i Ljungby.

Stadsbiblioteket i Malmö har 
idag 123 anställda och en årlig 
budget på över 100 miljoner 
kronor. I framtiden kan stadens 
största kulturinstitution komma 
att slås samman med stadsdels
biblioteken, som idag sorterar 
under stadsdelsnämnderna.

Det är oklart när den nya bib
liotekschefen tillträder. Fram till 
dess är kulturchefen Elisabeth 
Lundgren tf bibliotekschef. Hon 
säger till BBL att rekryterings
firman Trust är involverad i arbe
tet med att utse rätt chef. 

– När intervjuerna med 
lämpliga kandidater avslutats 
så kanske Malmö har fått en ny 
bibliotekschef efter nyår, hoppas 
Elisabeth Lundgren.

Åe
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viLkA fÅr årets Augustpriser? Det avgörs den 
26 november när också prisutdelningen sker 
vid Augustgalan i Stockholms konserthus.

18 böcker har nominerats i tre klasser: Årets 
svenska skönlitterära bok, Årets svenska fack
bok samt Årets svenska barn och ungdoms
bok. Bland dem som nominerades till Årets 
svenska fackbok hör Jag är Zlatan… Åtta av 
de 18 titlarna utkommer på ett Bonnierförlag. 

Augustpriset delas i år ut för tjugofjärde 
gången. Priset är en bronsstatyett av Mikael 
Fare samt 100 000 kronor till vinnaren i varje 
kategori. 

Bland de 18 nominerade böckerna kommer 
tre elektorsförsamlingar med sammanlagt 63 
personer att rösta fram en vinnare i vardera 
kategorin. Augustpriset och Lilla August priset 
delas ut av Svenska Förläggareföreningen i 
samarbete med Posten. 

De sex nominerade titlarna i den 
skönlitterära klassen är:
En storm kom från paradiset av Johannes 
Anyuru, Norstedts.
”På svindlande vacker prosa har Johannes 
Anyuru skrivit en roman, en sorgesång, om sin 
fars liv.”

Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson, 
Norstedts.
”Eija Hetekivi Olsson skriver den moderna fat
tigdomens landskap, på ett språk av lika delar 
ursinne och betvingande lust.”

Sång till den storm som ska komma av Peter 
Fröberg Idling, Natur & Kultur.
”Peter Fröberg Idlings Sång till den storm som 
ska komma besjunger fiktionens förmåga att 
komma sanningen in på livet.”

Springa med åror av Cilla Naumann,  
Albert Bonniers Förlag.
”Springa med åror är en psykologiskt insikts
full och skickligt komponerad roman som 
växlar mellan då och nu i en rörelse som driver 
mot sitt oundvikliga slut.”

Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av 
Göran Rosenberg, Albert Bonniers Förlag.
”Göran Rosenberg återskapar i Ett kort 
uppehåll på vägen från Auschwitz faderns 
långa resa, en berättelse laddad av klarsynt 
inlevelse som också blir en fond för 
skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje.” 
(läs mer i BBL nr 5/2012)

Medealand och andra pjäser av Sara Strids
berg, Albert Bonniers Förlag.
”Vi kan se och höra Medea, Drottning Kristina 
och Valerie Solanas när de talar från könets 
mörker. Man inte bara kan läsa dramatik – 
man vill det gärna när tanken och språket 
gnistrar så förunderligt som hos Sara Strids
berg.”
 
De sex nominerade titlarna till Årets 
svenska fackbok är:
Det enda könet. Varför du är förförd av den 
ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv 
och världsekonomin av Katrine Kielos,  
Albert Bonniers Förlag.

Ur regnskogens skugga. Daniel Rolander och 
resan till Surinam av James Dobreff, Arne 
Jönsson, Helene Schmitz,  
Bokförlaget Max Ström.
 
”Det står ett rum här och väntar på dig…”. 
Berättelsen om Raoul Wallenberg av Ingrid 
Carlberg, Norstedts.

Den amerikanska högern. Republikanernas 
revolution och USA:s framtid av Martin Gelin, 
Natur & Kultur.

Jag är Zlatan Ibrahimovic. Min historia av 
Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz, 
Albert Bonniers Förlag.

Sanningens vägar. Anne Charlotte Lefflers liv 
och dikt av Monica Lauritzen, Albert Bonniers 
Förlag.
 
Till Årets svenska barn- och ungdomsbok 
har nominerats:
Only väg is upp av Emmy Abrahamson,  
Rabén & Sjögren.

Jag blundar och önskar mig något av  
MoaLina Croall, Alfabeta.

Jag älskar Manne av Pija Lindenbaum,  
Bonnier Carlsen.

Elin under havet av Sofia Malmberg,  
Rabén & Sjögren.

Jag är världen av Mårten Melin, Hegas.

A B C å allt om D av Nina Ulmaja,  
Bonnier Carlsen.

Årets Augustnomineringar
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Notiser

Kulturhusets bibliotek 
bolagiseras

de feM biblioteken i Kulturhuset i Stockholm 
bolagiseras när de lämnar Kulturförvaltningen 
och uppgår i Stadsteatern AB. Något som på 
sikt påverkar både bibliotek och personal vad 
gäller upphandlingar och LASförtur på tjänst.

Med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt 
(FP) i spetsen har politikerna i Kulturnämnden 
i Stockholm fattat beslut om att slå samman 
de stora kulturinstitutionerna Kulturhuset och 
Stadsteatern till ett allkonsthus med en ge
mensam organisation. Kulturhuset och dess 
verksamhet ska uppgå i Stadsteatern AB. Bib
liotekschefen Catharina Fogelström hoppas 
att Rum för barn, Serieteket, TioTretton, Bib
liotek Plattan och Bibliotek Film&Musik även 
fortsättningsvis kommer att ha ett nära sam
arbete med Stockholms stadsbibliotek trots 
att man byter förvaltningsorganisation.

– Vi delar ju funktioner som katalog, data
baser, digitala plattformar och sändning av 
böcker för att biblioteksbesökarna ska kunna 
lämna och hämta sina medier där de vill. Och 
den grundstrukturen kommer vi att söka hitta 
formerna för, hoppas Catharina Fogelström.

Exakt hur formerna för samarbetet kom
mer att se ut är en av de saker man ska titta 
närmare på framöver. Detsamma gäller natur
ligtvis också alla stadens upphandlingar som 
berör biblioteken.

– Många frågor att se över nu på kort sikt, 
men på lång sikt finns mycket att vinna för 
våra besökare med att ha ett hus med en ge
mensam organisation.

Från fackligt håll varnar man för problem 
framöver vad gäller upphandlingar och data
strul när man byter förvaltningsorganisation. 
LASregler och förtur till tjänster kommer 
också att påverkas eftersom bibliotekarierna 
inte längre kommer att ha förtur till tjäns
ter på stadens 40 folkbibliotek. Stockholms 
stadsbibliotek är Kulturförvaltningens största 
avdelning och har ungefär 430 anställda.

– Vad bra att som bibliotekarie kunna ha 
förtur på en tjänst på Stadsteatern!, som en 
facklig representant för SKTF uttryckte det lite 
lätt sarkastiskt. Åe

Meröppet sprider sig
det MeröppnA konceptet plockas nu upp av allt fler bibliotek. I slu
tet av oktober i år blev det meröppet på biblioteken i Löddeköpinge 
och Kävlinge.

Det meröppna konceptet innebär att biblioteket är tillgängligt 
också på tider då det inte är bemannat. De nya öppettiderna kommer 
att vara mellan 10.00–22.00 alla dagar i veckan.

— Meröppet bibliotek spelar en stor och viktig roll för att vi ska 

kunna behålla befintliga och attrahera fler användare. En annan vik
tig del i framtidens bibliotek är det digitala biblioteket där man kan 
sköta många tjänster via datorn, säger Barbro Roos, bibliotekschef i 
Kävlinge kommun.

För att få tillgång till och kunna använda de meröppna biblioteken i 
Kävlinge kommun måste man registrera sig som meröppetanvändare 
och vara minst 18 år. HZ

Botkyrka satsar 
på meröppet

efter en omfattande renovering 
har Vårsta bibliotek i Botkyrka 
öppnat på nytt. Nu som ett mer
öppet bibliotek – ett led i en sats
ning på ökad tillgänglighet.

Det meröppna biblioteket i 
Vårsta är det första i Stockholms
området. Med modern teknik 
kan besökarna låna böcker och 
använda såväl det trådlösa nät
verket som lokalen även då per
sonalen inte är på plats. 

Med hjälp av bibliotekskort och 
en pinkod kommer besökarna 
in i lokalen alla dagar i veckan, 
från klockan åtta på morgonen 
till klockan åtta på kvällen, året 
runt (ordinarie öppettider med 
personal är oförändrade). Barn 
och ungdomar under 18 år är väl
komna i sällskap med en vuxen 
person.

Med utökade öppettider kan 
kommunen dessutom tillmötesgå 
Botkyrkabornas önskemål om en 
möteslokal i Vårsta där alla är väl
komna att använda biblioteket för 
studier, grupparbeten och möten. 

Botkyrka kommun är Stock
holmsområdets femte största 
kommun med 84 700 invånare. 

HZ

Nytt stipendium 

i År finns chansen att föreslå vem som ska få Borås Hög
skolas nya stipendium – Sociala Mediepriset. Stipendiet 
är på 100 000 kronor. Pengarna ska gå till den person som 
gjort väsentliga insatser sett ur ett samhällsutvecklings
perspektiv inom området sociala medier.

Fram till 28 december kan man föreslå sin kandidat till 
priset via BhS:s hemsida. Prispengarna kommer från Spar
bankstiftelsen Sjuhärad som beviljat medel till Högskolan i 
Borås för att dela ut stipendiet. 

– Det händer mycket inom sociala medier och kring 
sättet hur människor kommunicerar idag. Det tycker vi är 
värt att uppmärksamma genom det här stipendiet, säger 
Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Institutionen Bib
lioteks och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Juryn består av representanter från Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad, Borås stad samt Jan Nolin, Mathias Klang, BhS 
och Stefan Eklund, Borås Tidning.

Priset delas ut den 14 maj 2013 under konferensen 
Mötesplats Sociala Medier som Borås kommun anordnar 
tillsammans med BhS.

Åe

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

PG 90 15 04 -1
bris.se
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Ideellt 
arbete driver 
skolbibliotek

Blekinges första privata 
bib liotek på Åryds friskola har 
invigts. Donationer och ideellt 
arbete driver den lagstadgade 
bib lioteksverksamheten som 
kommer att ha öppet en kväll 
i veckan för allmänheten. Men 
Thomas Andersson, tf kultur- och 
utbildningschef i Karlshamns 
kommun, undrar vad det är 
för biblioteksservice som 
erbjuds rent kvalitetsmässigt. 
Det privata biblioteket drivs 
ideellt av en pensionerad 
bibliotekarie och kommer till 
en början att ha öppet en kväll i 
veckan för allmänheten. 3 000 
böcker, filmer och ljudböcker 
har skänkts till biblioteket. 
2003 blev Årydsborna utan 
bibliotek när kommunen stängde 
biblioteksfilialen.

Enligt skollagen ska alla skolor 
erbjuda ett skolbibliotek till elev-
erna. Thomas Andersson menar 
att man har väl fungerande biblio-
teksservice bland de kommunala 
biblioteken. En analys av bib-
lioteksservicen i det nya privata 
skolbiblioteket vore därför på 
plats, menar han.

– Vad är det för typ av böcker 
och för vems behov? Det kan vara 
knepigt med biblioteksservice ur 
kvalitetssynpunkt när det gäller 
donationer av det här slaget, kon-
staterar Thomas Andersson.

I kommunen finns ett fåtal 
friskolor berättar Thomas Anders-
son. Bland annat finns en John 
Bauerskola som vill teckna avtal 
med kommunbiblioteket.

– Dessvärre tror friskolorna ofta 
att det bara är att ringa ett tele-
fonsamtal till kommunen och så 
är det klart. Men det är ju mycket 
som ska regleras när det gäller 
avtal som dessa – var, när och hur 
vill man använda kommunbiblio-
teket, resurser osv, säger Thomas 
Andersson.

Åe

WagnerPhone

www.wagnerform.se

WagnerGUIDE - vägvisare i mobilen
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Nedsättande kommentarer

i en information till Svensk Biblioteksföre-
nings medlemmar tar Niclas Lindberg avstånd 
från de ”nedsättande kommentarer” som 
Svenska Förläggareföreningens VD Kristina Ah-
linder fäller i en intervju i BBL nr 8. 

I ett brev till föreningens medlemmar 
redogör Svensk Biblioteksförenings general-
sekreterare, Niclas Lindberg, för föreningens 
agerande i e-boksfrågan, turerna i samtalen 
med Svenska Förläggareföreningen för att 
hitta konstruktiva lösningar samt utgångs-
punkterna för föreningens fortsatta arbete 
sedan samtalen med förläggarna strandade i 
våras.

Niclas Lindberg kommenterar också den 
intervju med Kristina Ahlinder som publice-
rats i BBL nr 8. 

”I artikeln fäller Kristina Ahlinder nedsät-
tande kommentarer om Svensk Biblioteks-
förening som organisation och ifrågasätter 
föreningens påstådda kontakter med ett parti 
med representation i Europaparlamentet. Jag 
har den senaste tiden bett Kristina Ahlinder 
förklara sina uttalanden och givit möjligheter 
att framföra en ursäkt. Det har inte skett och 
uttalandena står därmed oemotsagda. Det är 
beklagligt. Likaså att Kristina Ahlinder istället 
för att förklara sig eller be om ursäkt, försökt 
att stoppa artikeln i BBL.”

En lösning av e-boksfrågan kräver att 
parterna i ord och handling visar varandra 
och varandras olika positioner respekt samtidigt som man i sak kan argumentera starkt för dem, skriver han 
vidare och avslutar:

”Svensk Biblioteksförening kommer fortsätta vara tydlig med vad vi anser att sakfrågan i grunden handlar 
om; nämligen bibliotekens demokratiska uppdrag att självständigt och oberoende kunna tillgängliggöra 
information och kunskap.” HZ

Niclas Lindberg. Foto: Elisabeth Olsson Wallin.

Kristina Ahlinder. Foto: Ola Kjelbie.

Nobelpris till Mo Yan

Årets noBelpris i litteratur tilldelas den kinesiske för-
fattaren Mo Yan. Han får priset för att han ”med halluci-
natorisk realism förenar saga, historia och samtid”, enligt 
Svenska Akademien.

Mo Yan heter egentligen Guan Moye och föddes 1955 i 
en fattig familj i provinsen Shandong i östra Kina. Han har 
hittills skrivit ett tjugotal romaner. Hans genombrotts-
roman Det röda fältet (1987) handlar om kinesisk-japanska 
kriget under 1930-talet och har även filmatiserats av Zhang 
Yimou. På det lilla förlaget Tranan finns två av Nobelpris-
tagarens böcker, Vitlöksballaderna och Ximen Nao och 
hans sju liv. 

Böckerna är översatta till svenska av bibliotekarien Anna 
Gustafsson Chen, TPB. Vid Svenska Akademiens tillkänna-
givande blev hon nästan mer gratulerad än nobelpristaga-
ren själv på Twitter. Det var även hon som via Twitter gav 
en hint om vem årets nobelpristagare skulle bli. Kvällen 
innan var hon intervjuad av kinesiska journalister.

Åe
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Besserwisser Anders Mathlein

 Vi är nog ganska många som tycker att det är 
en händelse varje gång vi mellan pärmarna 
får möta Bodil Malmsten eller snarare hen-
nes berättarjag. Det är en händelse oavsett 

om det handlar om det första livet i mellersta Norrlands 
fjälltrakter eller om det tredje livet i byn Finistère vid 
Atlantkusten eller om dagsläget i loggböckerna eller 
om det uppfriskande ursinnet över nedmonteringen 
av den svenska välfärden och urholkningen av de ideal 
som var så självklara för morfar, socialdemokraten och 
nykteristen… Den här uppräkningen skulle kunna bli 
lång för ingen genre är främmande för Bodil Malmsten. 
En Bodil Malmsten-bok är en händelse inte bara för det 
man får mellan pärmarna – en bok av Bodil Malmsten 
är en helhetsupplevelse också i den meningen att ingen 
möda har sparats ifråga om den yttre skepnaden. På-
kostad formgivning, gediget med vackert papper och 
tryck, ibland rikt illustrerat i färg – inget slarv. En riktig 
bok med bokmärkesband och allt, tänker man när man 
har den i sin hand. 

Bodil Malmstens nya bok Så gör jag. Konsten att skri-
va, är inget undantag. En helhetsupplevelse – både till 
det yttre och inre. 

En del av förklaringen finns i boken: ”Ord, meningar, 
stycken får aldrig bara bli. Ett tecken på att en bok är en 
riktigt bra bok är att ingenting av det som står bara får 
ha råkat bli.”

Och det gäller även den kostym det skrivna får vare 
sig det handlar om bokens formgivning eller om att 
göra manuskriptet prydligt inför dess resa ut i världen: 
”Underskatta aldrig ytan, ytan är det som syns, det är 
från ytan som manuskriptet kommer att läsas, utan yta, 
inget djup...”. 

Också denna bok är rikt illustrerad, bland annat med 
Svensk Biblioteksförenings kampanjaffisch ”Säg hej till 
din nya bibliotekarie” som författaren uppenbarligen 
fattat tycke för. Intill den på nästa sida, ett fotografi i 
svartvitt av flickan Bodil som under lugg kikar fram 
mellan bibliotekshyllorna.

I Så gör jag delar Bodil Malmsten med sig av sina er-
farenheter från ett läsande och skrivande liv. Hon ger 
inblickar i arbetsprocessen där en helvetesperiod ingår, 
för som regel kör man alltid fast i skrivandet. Då river 

man ner, förstör, återvänder till det tidigare ratade och 
börjar på nytt. Men det finns förstås sätt att försöka 
undvika helvetesperioderna. 

Här finns kapitel som handlar om skiljetecken och 
korrektur, om ord och grammatik, dramaturgi och tit-
lar, om arbetsplatsens beskaffenhet och vikten att sitta 
rätt och träna kroppen ty ”att skriva är kroppsarbete”. 
Det kan också handla om jobbet med och myten om 
förstameningarna – de där som ska förlösa hela resten 
– och om vikten av att hålla sig med personliga experter 
och personliga läsare. Talang är inget annat än tålamod 
och uthållighet. Läsa för att lära är bra, mycket läsning 
är en nödvändighet för den som vill skriva. Studera hur 
andra gör och lär! Till hjälp listar Bodil Malmsten sina 
klassiker, sin bibliografi, ett urval av Harold Blooms 
kanon och tipsar om handböcker. Daniel Pennacs lista 
i tio punkter över läsarens rättigheter återges också – 
både på franska och svenska för säkerhets skull. 

I bokens senare del återfinns alla kapitel som inte 
kom med, och inte först utan allra sist i denna handbok 
finns ”Kapitlet om min debut”.

Bodil Malmsten ger läxor eller snarare arbetsuppgif-
ter. Vissa känns helt överkomliga som ”Lär dig skriva 
med alla fingrarna” (på tangentbordet) eller de som 
handlar om att inte göra som hon. Andra får mig att vilja 
skolka på stubben: ”Skriv en pamflett om samhällets 
undergång och individens terrorregim. Ta i!”

Så gör jag uppmanar till självständighet: Bedöm själv; 
Gör som du vill men gör det bra; Gör det på riktigt eller 
gör det inte alls. Somligt kan inte läras ut som lusten och 
viljan. Och stilen, den egna stilen, den måste komma 
inifrån. 

Om man tar skrivandet på allvar är det svårt. Alla 
dessa val, pillandet med ord, stötandet och blötandet, 
våndorna. Det fina med Bodil Malmstens bok är att den 
påminner om att skrivandet faktiskt är ett arbete, ett 
värv. Det kanske låter löjligt men jag tror att många tän-
ker att bara för att man kan, är det lätt. Så är det inte. Det 
är svårt och sällan är man nöjd.

Då kan man tänka på en av Bodil Malmstens läxor: 
”Var nöjd över det som blev gjort, gradera inte…”. 

En läxa för livet, känns det som.
Henriette Zorn

Läst

Bodil Malmsten
Så gör jag. Konsten 
att skriva.
Modernista

Ett utdrag av Bodil 
Malmstens bok pu
bliceras på sid 24.
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Aktuellt
från Svensk Biblioteksförening material mailas till se@biblioteksforeningen.org

 Regeringen menar i sin proposition Forskning och innovation  
 att en förbättrad tillgång till vetenskaplig information är  
 en förutsättning för framgångsrik forskning. Vetenskaps- 
 rådet får därför i uppdrag att utveckla nationella riktlinjer 

för hur forskare kan få tillgång till forskningsresultat och forsknings-
data med utgångspunkt i de rådsslutsatser som antagits på EU-nivå. 
Vetenskapsrådet ska i detta arbete samråda och samarbeta med bland 
annat Kungliga biblioteket.

Regeringen vill premiera mer risktagande inom forskningen och 
föreslår därför ett nytt utvärderingssystem. Att för mycket förlita 
sig på publiceringsmått leder till ett för lågt risktagande inom forsk-
ningen, menar utbildningsminister Jan Björklund. Dessutom har den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen missgynnats av 
bibliometriska mått. I stället vill man använda kollegial granskning – 
peer review – i högre grad än tidigare.

Kungliga biblioteket bör få i uppdrag att tillsammans med Veten-
skapsrådet och lärosätena vidareutveckla databasen SwePub för att 
kvalitetssäkra bibliometriska analyser.

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg kom-
menterar:

– Det är glädjande att tillgången till biblioteksresurser lyfts fram som 
en del av forskningens infrastruktur. Om Sverige ska vara en framstå-
ende forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög 
kvalitet behövs bibliotek och en vetenskaplig informationsförsörjning 
i världsklass.

– Regeringens uppfattning är att förbättrad tillgång till vetenskaplig 
information är en förutsättning för framgångsrik svensk forskning 
och innovation. Jag hade därför gärna sett fler riktade förslag inom 
biblioteksområdet, utöver de välkomna förslagen om Open Access och 
SwePub. Till exempel krävs betydande samlade investeringar för att 
förbättra den tekniska infrastrukturen för informationsförsörjningen 
som erbjuds via universitets- och högskolebiblioteken. Det hade också 
varit välkommet med nya resurser för det omfattande digitaliserings-
arbete som behövs. Statskontoret har i en rapport visat att Kungliga 
biblioteket behöver tillföras resurser för att klara de uppgifter man fått 
av regeringen, både vad gäller sitt stöd till forskningen och hela biblio-
tekssektorn.

– Forsknings- och innovationspropositionen utgör ett viktigt under-
lag för det kommande arbetet med den nationella biblioteksstrategin vi 
länge efterlyst. Genom en sådan skulle Sverige få ett kraftfullt verktyg 
för att på ett effektivt sätt ta tillvara landets biblioteksresurser och 
nyttja dem i arbetet med att nå prioriterade samhällsmål, bland annat 
att Sverige ska vara en framstående forskningsnation.

Bibliotek för en stark 
forskningsnation

Sagt om biblioteken 
och e-boken i 
riksdagen 

Efter de avbrutna samtalen med Förläggareföre-
ningen i maj kraftsamlade Svensk Biblioteksföre-
ning sin opinionsbildning för bibliotekens frihet 
att oberoende köpa in och låna ut litteratur oavsett 
format.  Annonsen med namnet ”Säg hej till din 
nya bibliotekarie” avslutades med frågan ”Vad 
säger våra ansvariga politiker?”.  Under hösten har 
flera riksdagspolitiker brutit tystnaden. 

”De kommunala folkbiblioteken bör även fortsätt-
ningsvis ha kontroll över sitt utbud där biblioteken 
själva ska ha möjlighet att tillföra verk och välja 
bort andra.”
Jessica Polfjärd (M), gruppledare, Närings-
utskottet, motion 2012/13:Kr276

”Den svenska regeringen måste ta initiativ till en 
hållbar lösning för e-boken i Sverige.”
Tina Ehn (MP) mfl, motion 2012/13:Kr319

”Det är utmaningar som kräver ett nationellt poli-
tiskt ansvar. Inte minst visar problematiken kring 
utlåning av e-böcker att det behövs en kraftsam-
ling kring dessa frågor.”
Gunilla Carlsson (S) mfl, motion 2012/13:Kr320

”Jag hoppas att diskussionen fortsätter vara livlig”
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, interpel-
lationsdebatt, 16 oktober, 2012
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 Det är högsta mode att ha en vänföre- 
 ning. En sådan förekommer inom  
 de flesta områden vare sig det  
 gäller verksamheter, byggnader, 

personer, parker, odlingar eller föremål. 
Inom kulturområdet är vänföreningar van-
liga. Medlemmarnas roll är att sprida kun-
skap men även att vara ett moraliskt och 
ekonomiskt stöd. Trivselfaktorn är hög. Med-
lemskapet är ofta förenat med vissa förmåner.  
I stort skiljer sig inte vänföreningar vid de 
svenska biblioteken nu från den bilden, möj-
ligtvis att flera bibliotek ser förekomsten av 
en vänförening som en garanti mot framtida 
hot.

Att beskriva vänföreningarnas utveckling 
och analysera deras roll inspirerade till skrif-
ten Bibliotekens Vänner Om vänföreningar vid 
svenska bibliotek. Här fanns en oskriven his-
toria från de drygt 90 år som vänföreningar 
funnits. En utgångspunkt fanns i Biblioteks-
museet, där man 1999 gjorde en kartläggning 
av vilka vänföreningar som fanns eller hade 
funnits, dock utan att följa upp resultatet. 
Fältet låg öppet för Tommy Olsson, Barbro 
Thomas och mig att ta itu med uppgiften. 
Resultatet är inte fullständigt. Det väntar på 
komplettering och vidare analys, kanske i 
någon masteruppsats.

För de tidigaste vänföreningarna var syftet 
att stödja ekonomiskt genom inköp av litte-
ratur till samlingar. Initiativtagarna ”stod på 
samhällsstegens högsta topp”. Under 1950-
talet ändrades inriktningen. Då ökade intres-
set för att utveckla biblioteken, sätta dem 
på kartan och att göra något för att påverka 
de stora standardskillnaderna. Riksorga-
nisationen Sällskapet Bibliotekens Vänner, 
1958-1968, tillkom i detta syfte. Protest mot 
personalneddragningar var en anledning. 
Med en riksorganisation vilande på lokala 
vänföreningar skulle stödtruppernas röster 
kunna höras. 

De nya vänföreningar som bildades under 
1980-talet var påverkade av kommande ned-
skärningar. Begreppet besparingsalternativ 
dök upp folkbibliotekens budgetprocesser. 
Kulmen på den ekonomiska krisen kom på 
1990-talet. Svenska Författarförbundet drog 
igång Nationalkampanjen Rädda biblioteken. 
Protesterna mot föreslagna nedskärningar 
blev kraftfulla. I kampanjens spår bildades 
nya vänföreningar, många inom Stockholms 
Stadsbibliotek.

Flera vänföreningar har lagts ner under 
åren och vi belyser några olika orsaker, t.ex. 
att eldsjälen inte orkat eller att vissa vänföre-
ningar inte längre behövdes, när bibliotekens 
PR-verksamhet utvecklades. Vänföre ningar 
växer dock fortfarande upp, sedan millennie-
skiftet ett tiotal.

Men vänföreningarnas situation är oklar. 
De arbetar isolerat. Varje ny vänförening 
måste uppfinna hjulet på nytt.  Oklart är 
också vem vänföreningen företräder: allmän-
heten, biblioteksledningen eller politikerna. 
En central fråga som vi ställer är varför folk-
bibliotekens vänföreningar aldrig fick riktigt 
fotfäste i Sverige?  Hur kommer det sig att 
bibliotekens vänner är välorganiserade och 
etablerade i USA, England, Frankrike och 
Tyskland men inte här. Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening visade aldrig något stort 
intresse i stil med biblioteksföreningar i 
andra länder. En fråga som tål att diskute-
ras är om biblioteken vore betjänta av mer 
långsiktigt verkande stödtrupper och vilken 
roll bibliotekens vänner i så fall skulle kunna 
spela.

Margareta Törngren

Skriften kan beställas från Biblioteksmuseet 
i Borås:  info@biblioteksmuseet.se

Bibliotekens Vänner
Om vänföreningar vid svenska bibliotek.
En skrift utgiven av Biblioteksmuseet i Borås med stöd av Svensk Biblioteksförening.

Illustrationen på omslaget 
visar två kraftfulla kvinnor 
som bidrog till tillkom-
sten av Riksföreningen 
Bibliotekens Vänner 1958, 
bibliotekscheferna Elise 
Adelsköld från Lidingö och 
Elsa Nilsson från Hedemora. 
Genom Riksföreningen 
bildades vänföreningar till 
biblioteken i Karlskrona 
och Lidingö. Bibliotekets 
Vänner i Karlskrona samar-
betar nära med Carlskronas 
Läsesällskaps Bibliothek 
och bibliotekarien Torsten 
Samzelius. Sista bilden, en 
lyckad protest mot nedskär-
ningar från Enebybergsbib-
liotekets vänförening med 
skådespelaren Helge Skoog 
utklädd till Ture Sventon.
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Gilla oss på Facebook!

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

Dags att nominera till 
IFLA:s styrelse och 
sektioner
Svensk Biblioteksförening är medlem i alla IFLA:s sektioner. 
Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där 
man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till.

Information om nomineringar och de villkor som gäller när 
man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida: 
www.ifla.org. 

 
Informationen och blanketter för nominering finns 
på Svensk Biblioteksförenings kansli, ta kontakt med 
Wiviann Wilhelmsson, tel 08 – 545 132 32, 
e-post ww@biblioteksforeningen.org

 
Om ni vill bli nominerade av föreningen vill vi ha era formu-
lär senast 20 januari 2013. Nomineringar ska vara insända till 
IFLA senast 6 februari 2013. WW

Beställ föreningens senaste material:

Därför nationell biblioteks-
katalog – Om LIBRIS som 
en möjlighet för folkbiblio-
teken
En skrift om fördelarna med 
en gemensam katalog.

Framgångsrik 
biblioteksverksamhet
En rapport om hur kommu-
nerna kan öka efterfrågan på 
bibliotekstjänster.

Framtidens bibliotek  
händer nu
En broschyr om föreningens 
medlemmar och verksamhet.

Om e-böcker och bibliotek 
på engelska 
Det finns två foldrar att ladda 
ner från vår webbplats, Say 
hello to your new librarian 
och The library and e-books. 

Gör din beställning till info@biblioteksforeningen.org eller 
ladda ner dem från vår webbplats. 

Grattis BHS 40 år!

Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap vid Högskolan i Borås, i dagligt tal Biblioteks-
högskolan, har fyllt 40 år. Fredagen den 12 oktober 
träffades gamla och nya studenter, lärare och fors-
kare för att fira tillsammans. Med på festligheterna 
var Margareta Lundberg Rodin, prefekt, och före 
detta statsminister Ingvar Carlsson, som var med 
om att ta initiativet till BHS. Svensk Biblioteks-
förening gratulerar jubilaren!

Foto: W
ivian
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Sök bidrag för 
IFLA-deltagande 2013
Medlemmar i Svensk Biblioteksförening kan söka medel för 
deltagande i IFLA-möten.

Följande kriterier beaktas:
•  Den sökande deltar aktivt i Svensk Biblioteksförenings 

arbete, är t ex ledamot av utvecklingsråd, verksamhets-
grupp, kommitté, är kontaktperson för ett nätverk mm.

•  Den sökande deltar aktivt i IFLA:s arbete och kan inte få 
kostnadstäckning på annat sätt.

Av den totala stipendiesumman reserveras 25 procent att gå 
till förstagångsdeltagare på IFLA.
Ansökningsblankett finns på föreningens hemsida,  
www.biblioteksforeningen.org
Sista ansökningsdag är 31 januari 2013.
Då det av IFLA:s regler framgår att arbetsgivaren ska ta på 
sig att finansiera den anställdes deltagande i IFLA-arbetet 
ska den sökandes arbetsgivare motivera särskilt varför inte 
arbetsplatsen, helt eller delvis, kan finansiera IFLA-deltagan-
det. Detta gäller inte förstagångsbesökare på IFLA.
Frågor besvaras av Wiviann Wilhelmsson, 08 – 545 132 32, 
ww@biblioteksforeningen.org
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Spoken Word 
Mother Tongue
”Det var fett roligt”. En elev vid en skola i Lands-
krona ger sitt omdöme om en annorlunda lektion. 
Läraren var estradpoet och ämnet var Spoken 
Word. 11 klasser vid 8 skolor i Landskrona har 
under våren varit med i ett Spoken Word-projekt. 
Vad är då Spoken Word? Det är en form av berät-
tande poesi som är avsedd att framföras på scen. 
Likt Poetry Slam, men utan de regler som gäller 
där. 

Tillsammans med etablerade estradpoeter har 
eleverna arbetat med kreativt skrivande, språk 
och framförande under våren 2012. 

Matiss Silims, en av ”lärarna” säger om skri-
vandet i projektet: ”Vi är omgivna av alla möjliga 
språk i vårt eget, andras, internetslang, fackspråk, 
hemspråk, hängspråk och andra tungotal. Det var 
bara att välja ett eller blanda ihop allihop när det 
var dags att skriva sina dikter.”

Efter avslutat projekt framförde 20 elever sina 
texter på Landskrona teater den 11 maj inför sina 
klasskamrater, press och speciellt inbjuden publik. 
Det var modigt och stort gjort. 

Många elever upplevde skrivandet som positivt 
för att de kunde skriva som de ville, uttrycka sig 
på olika språk och att det var OK. De lärde sig 
att uppträda på scen, men också att vara en bra 
publik. ”Det var så roligt att man längtade efter 
nästa lektion.” Ett bra betyg till Matiss Silims, 
S.T.I.C.S  och Nahide Arabadji, som var ”lärare” 
under några veckor.

Projektet är avslutat, men de som vill fortsätta 
skriva kan ansluta sig till P.O.V Poetry http://
povpoetry.wordpress.com.  Man kan utveckla sitt 
skrivande och framföra sina texter vid Öppen scen 
på biblioteket eller annan scen i Landskrona. 2012 
deltog ett lag från Landskrona i SM i Poetry Slam i 
Göteborg. Landskrona stadsbibliotek fick utveck-
lingsstöd från Svensk Biblioteksförening för att 
genomföra projektet.

Margareta Rydhagen, 
pensionerad bibliotekschef

Kontakt: Susann Ek, bibliotekschef, Landskrona

Välkomna på 
Medlemsmingel 
den 6 december!

Svensk Biblioteksförening bjuder in alla 
medlemmar och vänner till mingel och buffé i 

Kulturhuset, Sergels Torg, Stockholm. 
T-bana T-centralen. 

Mingel och buffé från 19.30 i Bibliotek Film & 
Musik/Serieteket, plan 2.

Visning av biblioteken börjar kl 18.30. OBS! 
Begränsat antal – först till kvarn! Anmälan 

enligt nedan. Du som anmält dig till visning och 
kommit med får bekräftelse via e-post.

För beräkning av mat och dryck samt deltagande 
i visning, anmäl dig senast den 29 november till 

Svensk Biblioteksförening kansli, e-post: 
fest@biblioteksforeningen.org eller 

tel 08-545 132 30.

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER
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BiBlioteksdagarna 2013
Boka in 15-17 maj 

VÄLkommEn TiLL BiBLioTEkEnS 
BRanSCHDaGaR i ÖREBRo! 
#bibldag13

svensk 
BiBlioteksförening
www.biblioteksforeningen.org

Vi är 
på gång

Sveriges Radio söker ett bibliotek!

 Förra året valdes Arvika Bibliotek ut för 
prisutdelningen av Sveriges Radios 
Romanpris. Katarina Kristoffersson, 
chef på biblioteket, var värd för arrange-

manget och höll i trådarna för ett veckolångt pro-
gram. Även i år vill Sveriges Radios Romanpris 
uppmärksamma bibliotekens betydelse för läsan-
det. Elin Claeson och Anna Tullberg skriver:

Den 16 mars i våras delades Sveriges Radios 
Romanpris ut på Arvika bibliotek i en fyrtiofem 
minuter lång direktsändning i P1. Den lycklige pris-
tagaren, författaren Kristian Lundberg, var där och 
mötte sina läsare (i publiken på plats satt över 200 
personer) som följt processen med att utse en vin-
nare.

I mitten av mars 2013 är det dags igen, då delar 
vi ut priset för 20:e gången! Sju vanliga läsande 
lyssnare kommer då ha ägnat en hel vecka i P1 åt 
att diskutera de sex svenska romaner som nomine-
rats.

Vi vill fortsätta att uppmärksamma folkbibliote-
kens arbete för läsandet och söker nu ett nytt bib-
liotek att förlägga den avslutande direktsändningen 

till – ett engagerat bibliotek någonstans i Sverige. 
I Arvika ordnade personalen bl a bokcirkelsamtal i 
anslutning till våra sändningar under veckan. Vi är 
säkra på att det finns många idéer på landets bib-
liotek som skulle kunna gå hand i hand med våra 
program i P1.

Vad söker vi?
Vi behöver ett bibliotek med vana att arrangera 

publika evenemang och med personal som tycker 
det här skulle vara roligt och som har idéer om hur 
prisutdelningen skulle kunna platsa på det egna 
biblioteket. Sveriges Radios Romanpris vill slå ett 
slag för samtal om litteratur, för det personliga 
mötet och folkbibliotekens verksamhet. Förhopp-
ningen är att vi med gemensamma krafter kan 
locka publik till ett sådant arrangemang.

Hör av dig till oss och berätta varför just ditt bib-
liotek är platsen vi söker och vilka förutsättningar 
ni har att ordna prisutdelningen inför publik.

Anmäl intresse via mail till romanpriset@sr.se 
senast den 1 december.

Vänliga hälsningar
Elin Claeson och Anna Tullberg
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Årets Bokbuss 2012

Svensk Biblioteksförenings pris Årets Bok-
buss tilldelas i år Luleå Barn- och ungdoms-
bokbuss. Det är en ny bokbuss; verksam-
heten startade 1 mars och den kompletterar 
den bokbuss som vänder sig till alla åldrar. 
Luleås nya bokbuss når 3 320 barn i 34 
förskolor och 16 grundskolor. Man arbetar 
mycket med läsfrämjande och läsprojekt och 
planerar att utveckla Boklek med 6-åringar. 
Bussen är dekorerad med baciller, bok-
baciller. 

Juryns motivering:
Denna buss tillkom 2012 och kompletterar på 
ett utmärkt sätt den bokbuss i kommunen, 
som vänder sig till alla åldersgrupper.

Bokbussverksamheten i kommunen 
har med den nya bussen fördjupats och 
vidareutvecklats med stort fokus på barn 
och deras behov och önskemål. Bokbussens 
engagerade personal agerar i nätverk och 

grupper i regio nen och samarbetar aktivt 
kring utvecklingen av nya metoder för 
läsfrämjande bland barn och ungdomar.

”En bokbuss full med bokbaciller smittar 
barn och ungdomar till läslust”

Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vand-
ringspris som är en modell av den första 
bokbussen i Sverige. Svensk Biblioteksföre-
ning instiftade priset ”Årets Bokbuss” 1998 
i samband med att bokbussverksamheten i 
Sverige då fyllde 50 år. Prisutdelningen sker 
under hösten i Luleå.

I juryn har ingått: Ordförande Lise-Lott 
Nilsson, Lund, Margareta Lundberg Rodin, 
Svensk Biblioteksförening, Magnus Tor-
stensson, Biblioteksmuseet, Borås, Anders 
Gistorp, Falkenberg samt Ida Hedin, Uppsala, 
representant för föregående års vinnande 
bokbuss.

WW
Foto: Pierre törn

kvist

Årets 
skolbibliotek 
2012

Nationella skolbiblioteks-
gruppens jury har utsett 
Nacka gymnasium till Årets 
skolbibliotek 2012. Juryns 
motivering:

Skolbiblioteket på Nacka 
gymnasium utmärks av en 
dynamisk, pedagogisk verk-
samhet. Skolbibliotekarierna 
bedriver ett målinriktat 
arbete med att utveckla elev-
ernas informationskompetens 
och satsar offensivt på att 
främja elevers läsning. Detta 
arbete görs tillsammans med 
skolans lärare och elever samt 
med skolledningens aktiva 
stöd. Biblioteket visar prov 
på nytänkande där utveck-
lingsområden anpassas till ny 
teknik och pedagogik. Biblio-
teket har en självklar plats i 
skolans digitala satsning och 
är en uppskattad resurs för 
Nacka gymnasiums elever.

Nationella skolbiblioteks-
gruppen vill genom priset 
uppmärksamma goda exem-
pel på skolbiblioteksverk-
samhet i Sverige. Läroplanen 
förutsätter välutrustade och 
professionellt bemannade 
skolbibliotek och den nya 
skollagen som infördes 2011 
för samtliga skolformer, slår 
fast att alla elever ska ha 
tillgång till skolbibliotek.

Mer information: www.skol-
biblioteksgruppen.se            

Oavsett var 
Katastrofen är 
Inom 36 timmar kan vi vara där

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller 
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 
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”Det finns inget viktigare än ett skolbibliotek. Därför blir man 
häpen ibland när så kallade privata skolors bibliotek består av 
böcker som rektorn tar dit från sin hylla, istället för att se att 
detta är ett expertområde, ett kunskapsområde med sin egen 
rätt. Jag tycker biblioteken måste få ett större stöd. Alltifrån KB:s 
verksamhet att digitalisera ett innehåll som görs tillgängligt, 
det är avgörande för vår framtid, till folkbiblioteken och 
skolbiblioteken, som framförallt är en väg in.” 

Kerstin Brunnberg, Heta stolen med Gabriella Ahlström, Bok & Biblioteks-
mässan, 2012 
Se hela intervjun på Svensk Biblioteksförenings Vimeo-sida.

Foto: elisabeth ohlson
-W

allin
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20-21 november, 2012, Victoria Park Plaza, 
London
Online Information 2012
“Multiple platforms, multiple communities – 
making sense in a big data world”
Konferensens huvudteman är: Adapting to a 
multi-platform, multi device world. The power 
of social: creating value through collaboration. 
Making sense of big data and working in the 
cloud. Search, research and discovery. New 
frontiers in information management.
Mer information: www.online-information.
co.uk

22-23 november, 2012, Arkivcentrum Syd
Nätverksträff för musikarkiv
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar i 
samarbete med Svenska musikbiblioteksföre-
ningen inbjuder till årets nätverksträff för 
musikarkiv. 
Programmet innehåller bland annat: Forsk-
ningsprojektet Mixa eller maxa? Hitta folkmu-
siken Arken och dess rötter om populärmusiken 
i Kronoberg Vi gör även studiebesök på: Lunds 
universitets handskriftsavdelning, Kulturen i 
Lund: utställningen ”Popstad Lund”, Visning av 
Arkivcentrum Syd.
Anmälan: patrik.sandgren@kultur.lu.se, 
tel. 046-222 36 12

7 december, 2012, WTC, Stockholm
Svensk Biblioteksförenings nätverk för IFLA
Välkomna till nätverksträff i Stockholm, World 
Trade Centers konferensavdelning, Klarabergs-
viadukten 70 eller Kungsbron 1, Lokal: Milano.
Det blir en härlig blandning av berättelser om 
hur man kan arbeta internationellt med bib-
lioteksfrågor i IFLA och andra organisationer. 
Några av föreläsarna är:

•Lars Björnshauge berättar om sitt arbete för 
Open Access i SPARC och i IFLA.
•Annsofie Oscarsson om sitt sektionsarbete och 
engagemang inom IFLA
•Lo Claesson, om hur hon fick ett ”paper” anta-
get och hur hon upplevde att föreläsa på IFLA i 
Quebec. Lo skall också delta i ett projekt med en 
skola i Kenya.
•Lisa Börjesson och David Jonsson om sina 
upplevelser som nya på IFLA-konferensen i 
Helsingfors.
•Heidi Carlsson-Asplund om förkonferensen i 
Tallinn, om bibliotek för hemlösa och en rapport 
från sektionen Library Services to People with 
Special Needs.

Anmälan till Wiviann Wilhelmsson, 
ww@biblioteksforeningen.org,  senast 
1 december 2012.
Kontakt: Anette Mjöberg, anette.mjoberg@
malmo.se

30-31 januari, 2013, Stockholm
Framtidens bibliotek 2013
Under konferensen får du lära dig hur du kan 
skapa ett attraktivt bibliotek genom nya digitala 
lösningar och rätt lokaler. Hur kommer det sig 
att Danmark och Holland ligger i framkant för 
biblioteksmiljöer och ungas läslust – vad kan vi 
lära oss av deras exempel?
Mer information: www.conductive.se

21-22 mars, 2013, Umeå
Reclaim the library
Kontaktperson: Anna Swärd Bergström, anna.
sward.bergstrom@ub.umu.se  
Arrangörer: Svensk Biblioteksförening – 
Region förening Västerbotten, Länsbiblioteket i 
Västerbotten, Informations- och lånecentralen 
Umeå och Umeå stadsbibliotek.

15 april, 2013, WTC, Stockholm
Nationell konferens om fjärrlån, resursdelning 
och referensarbete
Välkomna till en heldag på temat effektivise-
ring, teknikstöd och mediesamarbete.
Arr: Kungliga biblioteket, Lånecentralen i Umeå, 
Regionbibliotek Stockholm och Stockholms 
universitetsbibliotek
Boka redan nu i era almanackor! Vi återkommer 
med mer information kring programmet.

15-17 maj, 2013, Conventum, Örebro
Biblioteksdagarna 2013
Välkommen till årets Biblioteksdagarna i sam-
arbete med biblioteken i Örebro!

13-14 juni, 2013, Karlskrona
17th International Conference on Electronic 
Publishing
Mining the Digital Information Networks.
The main theme of the 17th International 
Conference on Electronic Publishing (ELPUB) 
will be extracting and processing data from the 
vast wealth of digital publishing and the ways 
to use and reuse this information in innovative 
social contexts in a sustainable way. We will 
bring together researchers and practitioners 
to discuss data mining, digital publishing and 
social networks along with their implications 
for scholarly communication, information 
services, e-learning, e-businesses, the cultural 
heritage sector, digital libraries and other areas 
where electronic publishing is imperative.
Värd: Blekinge Tekniska Högskola 
Mer information: www.elpub.net

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

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

90 15 04 -1bris.se

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

90 15 04 -1bris.se



Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och 
kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra 
världen bättre.

Vi kan se till så att det fortfarande går att bada 
i en � n insjö. Att du kan ta en promenad i skogen. 
Eller kanske bara plocka lite friska blåbär. 

Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av 
farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det 
� nns � sk kvar i haven. Vi kan minska koldioxid-
utsläppen. Och vi kan se till att � era hundra år gamla 

naturskogar inte huggs ned på bara några dagar.
Och ju � er vi blir desto större skillnad kan 

vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det 
är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och 
visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på 
företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja 
rätt i butiken.

Vill du vara med? Sms:a medlem till   
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se. 
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

Vi vill ha dig.



BPosttidning

Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

Vi tror att om biblioteken håller dörrarna öppna 
lite längre hjälper man inte bara besökaren att 
hinna med mer utanför och på biblioteken, det 
skapar också generellt en större öppenhet. I sam-
hällen som lyssnar på sina invånare och agerar 
därefter kan känslan av att vara viktig fördjupas 
och viljan att ta ansvar öka. Mindre samhäl-
len kan stärkas och storstäderna kan sänka 
hastigheten en aning. Det meröpp-
na biblioteket ligger oss varmt om 
hjärtat - vi är övertygade om att 
det gör skillnad och att lösningar 
som denna kommer bli ännu viktigare 
i framtiden.

Merbubbel & Mergrattis!
Kävlinge - det första svenska meröppna huvud-
biblioteket gick live i oktober. Det är det värt att 
bubbla lite om. 

Vi gratulerar till en lyckad invigning med tårta, 
sång och Ranelid. Ett stort lycka till, må ert 
bibliotek bli fullt av meraktiviteter. 

Vi kikar förbi när ni minst anar det - 
runt niotiden en kväll så klart...

Pst. för er som inte kunde vara där, kolla in 
Axiell Sveriges Facebooksida för bilder.

Mer om Meröppet

Mercitat
”Meröppet bibliotek spelar en stor och 

viktig roll för att vi ska kunna behålla befint-
liga och attrahera fler användare. En an-
nan viktig del i framtidens bibliotek är det 

digitala biblioteket där man kan sköta 
många tjänster via datorn”

- Barbro Roos 
Bibliotekschef Kävlinge kommun

Axiell Sverige |  046 - 270 04 00 | lund@axiell.com | gbg@axiell.com |www.axiell.se


