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Ur Innehållet:

Vad säger man? Det var inte meningen 
att vara så negativ? I mitt förra förord 
skrev jag om de nedåtgående siffrorna i 
biblioteksstatisktiken som tycks ha bi-
tit sig fast och en negativ trend svår att 
bryta. Jag skrev om en passivitet som 
kan vara förlamande och om vår ten-
dens att inför svåra problem hoppas att 
det löser sig av sig av sig självt.

– Men vi förhåller oss ju till det här, 
det görs ju jättemycket, påpekade en klok biblioteks-
person som menade att så där negativt upplevde inte 
hen det.

Och jag ger delvis hen rätt: Det finns faktiskt an-
dra siffror i den senaste folkbiblioteksstatistiken 
som man kan lyfta fram och det var Maria Ehren-
berg som på mars-konferensen i Umeå satte mig på 
spåret. Förra året höll Sveriges bibliotek i närmare 
6 000 läsecirklar som slutna sammankomster, 2 600 
läsecirklar var öppna. Man höll vidare i 21 443 bokprat 
och man arrangerade sammanlagt drygt 2 400 förfat-
tarbesök. Det arrangerades över 12 000 sagostunder, 
över 8 600 data- och internetkurser och över 6 500 
utställningar. Därutöver filmvisningar, skapande 
verksamheter och teaterföreställningar… Bibliotek-
en är utan tvekan stora kulturinstitutioner där det 
görs väldigt mycket. Och om vi ska fortsätta i en mer 
positiv anda så är detta något som kommunerna i 
allt större utsträckning tar fasta på. Det pågår för 
närvarande en byggvåg av kombinerade biblioteks- 
och kulturhus runt om i Sverige. Det satsas mång-
miljonbelopp på så kallade märkesbyggnader som 
utöver att vara bibliotek ska tjäna som stadens var-
dagsrum med många möjligheter till eget skapande, 
till att ta del av kultur och av medborgarinformation. 
Det är en mer positiv trend som löper parallellt med 
den som talar om sämre siffror när det gäller besök 
och utlån. Om den glädjande trenden i sin tur inne-
bär att man kraftsamlar resurserna på ett enda ställe 
och överlag försämrar tillgängligheten till bibliotek 
genom att lägga ner filialer är det mindre positivt. 

Innan någon räcker upp en hand vill 
jag för säkerhets skull inskärpa att nej, 
jag tycker inte att man ska ha under-
måliga bibliotek med knappa öppet-
tider. Men det finns icke desto mindre 
ett samband mellan tillgänglighet och 
besök/utlåning på (bra) bibliotek, det 
har inte minst SOM-undersökningarna 
visat.

Meröppna bibliotek – ett koncept 
som även det sprider sig i landet – kan vara ett sätt 
att möta kraven på ökad tillgänglighet. Men det kan 
också vara ett sätt att spara. Och frågan är för vilka 
man ökar tillgängligheten: superanvändarna som är 
glada över flexiblare tider för lån och återlämning? 
Eller kan det vara så lyckligt att det mer kravlösa 
meröppna biblioteket kan få icke-användarna att 
komma? 

I pionjärlandet Danmark finns numera över 200 
meröppna bibliotek. I Ålborg har man – som följd 
av krav på stora besparingar – numera 12 meröppna 
lokalbibliotek vilket är flest i landet. På fem av biblio-
teken, belägna i tätorten, har besöken ökat men ut-
låningen minskat. På de sju bibliotek belägna i kom-
munens utkanter har både besöken och utlåningen 
ökat. 

Det meröppna biblioteket är inte något som om-
famnas av alla – det finns en oro för vilka signaler det 
sänder ifråga om att anordna biblioteksverksamhet. 
Och det sluttande plan som besöken och utlånen be-
finner sig på år efter år i statistiken kan sist och slut-
ligen komma att spetsas till i frågor kring legitimitet. 
Om det sker hoppas jag bara att man kommer ihåg 
allt det positiva. Allt det andra.

Dessa och andra framtidsfrågor kommer förhopp-
ningsvis att diskuteras flitigt på Årsmöteskonfe-
rensen och Biblioteksdagarna i Örebro som står för 
dörren. Det är ett faktum som i hög grad färgar detta 
nummer.

Stockholm den 26 april 2013
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I en, internationellt sett, unik satsning 
erbjuder svenska förlag landets 
skolelever tillgång till tusentals 
e-böcker via läsplattformar gjorda för 
undervisning. Klassuppsättningar av 
Kalocain? Inga problem. Joe Strummers 
bok om The Clash? Avbockad. 
Tågmysteriet av Martin Widmark? 
Tillgänglig.

 Svenska bibliotek har en pågående konflikt 
med svenska förlag om prissättning på och till-
gång till e-böcker. Samtidigt erbjuder samma 
förlag landets alla skolelever, för knappt 60 

kronor per elev och år, möjlighet att välja fritt bland 
större delen av den svenska e-bokutgivningen.

Hur är det möjligt?
Tjänsten, som lanseras av Elib (företaget som dist-

ribuerar e-boksfilerna till köpare och låntagare) kallas 
för ElibU och är en så kallad strömmande tjänst. Filerna 
kan inte laddas ner och sparas. De måste läsas på dato-
rer eller läs- eller surfplattor i uppkopplat tillstånd.

När tjänsten lanseras i april finns drygt 2 800 titlar 
tillgängliga. Inom något år bör antalet vara minst dub-
belt så stort. 

Innehållet domineras just nu av ny, aktuell skönlit-
teratur och bland dem en stor andel deckare. Det beror 
bland annat på att Bonnierförlagen direkt gått in med 
drygt 1 500 titlar, alla är svenska titlar som man har 
digitaliserat. Dessa dominerar utbudet. Men här finns 
också mellanstora och mindre men profilerade förlag 

som Piratförlaget och Modernista och e-
leopard med större delen av sin aktuella ut-
givning. Totalt har drygt 60 förlag anslutit 
sig i starten.

Hela Bonnier Carlsens digitala katalog är 
tillgänglig liksom ett flertal mindre förlags 
barn- och ungdomsböcker. Trots det saknas 
det i första läget tillräckligt med barn- och 
ungdomslitteratur.

Andra förlag, som Norstedts (med Rabén 
& Sjögrens utgivning), B Wahlströms, ICA-
förlaget och Lind & Co är på väg in. Dess-
utom kommer Elib att verka aktivt för att 
fler svenska barn- och ungdomsboksförlag 
digitaliserar sina kataloger och går med i 
ElibU.

Frågan om varför man satsar på en 
strömmande tjänst riktad mot svenska 
skolelever samtidigt som man vill begränsa 
utlåningen av e-böcker på vanliga biblio-
tek, kan besvaras med användarnas läs- och 
köpvanor. 

Magnus Nytell, ansvarig för den digitala 
satsningen på Bonnierförlagen tror inte att 
den här tjänsten påverkar förlagens tradi-
tionella försäljning i någon större omfatt-
ning:

– Nej, men samtidigt är det viktigt för oss 
att stimulera läsning hos unga människor. 
Vi vill alla ha fler bokläsare. Men säg att det blir proble-
matiskt ekonomiskt, att det inte funkar. Ja då får vi väl 
skruva om det. Vi måste se långsiktigt på det här.

Frågan om en sådan här tjänst kan göra att svenska 
skolelever till slut blir så vana vid den stora tillgången 

Läs e-böcker 
för en spottstyver

Av Lasse Winkler

Spotifymodellen för e-böcker:

•	 De 54 kronorna per elev och läsår som Elib 
debiterar delas upp i två delar. Varje halvår 
görs en avräkning av hur många böcker 
eleven har läst.

•	 Om eleven har läst, säg, tio böcker så blir 
det 2,70 kronor per bok att fördela.

•	 Om eleven läst 27 böcker på vårterminen så 
blir det en krona per bok att fördela för Elib.

•	 Elib tar 30 procent. I enkronasexemplet 30 
öre.

•	 Förlagen får 70 procent (70 öre).
•	 Dessa 70 öre delas upp i två delar.

•	 20 procent (14 öre) går till en gemensam 
pott som fördelas på alla titlar och förlag 
oavsett hur mycket de lånas ut.

•	 80 procent (56 öre) går till den aktuella 
bokens förlag.

•	 Förlaget tar mellan 70 och 80 procent av 
den summan (39–45 öre). Ibland mindre 
om det gäller bästsäljarförfattare med bra 
kontrakt.

•	 Författaren får mellan 20 och 30 procent 
(11 och 17 öre). För det mesta ligger siffran 
runt 25 procent (14 öre).

•	 En spottstyver mot vad författaren får för 
ett e-boksutlån och ett vanligt pappers-
boksutlån.

•	 Ersättningen till författare för ett e-bokslån 
på biblioteket:

•	 Först får Elib 20 kronor per boklån. Av dem 
får förlaget 10 kronor.

•	 Författaren får i relation till sitt royalty-
avtal. Standard ligger runt 25 procent, 
bästsäljande författare kan ha bra mycket 
mer än det. 

•	 Författarens ersättning per bibliotekslån är 
2013: 1,37 kronor
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Läs e-böcker 
för en spottstyver

till ständigt aktuell bokutgivning i form av e-böcker att 
de slutar läsa pappersböcker, tycker han är ovidkom-
mande.

– Det är kortsiktigt att tänka så. Det får vi ta då.
För att den här tjänsten ska fungera i svenska skolor 

krävs det att Elib samarbetar med så kallade tjänste-
företag som erbjuder skolorna digitala plattformar 
och läromedel. I det här fallet SLI, Learnify och Axiell 

som alla bygger plattformar som är nödvändiga för att 
kunna använda böckerna i skolan. Dessa plattformar 
erbjuder olika möjligheter för att arbeta med böckerna 
i undervisningen; där kommer att finnas formulär för 
arbetsuppgifter, möjlighet att skapa individuella läs-
listor, egna bokhyllor, skriva recensioner och läsreak-
tioner, ge lärarinstruktioner, få till dialog mellan lärare 
och elev, skapa blogginlägg och andra möjligheter för 
så kallade sociala läsplattformar.

Peter Stook, vd på Axiell, som i första hand vänder 
sig till bibliotek inklusive skolbibliotek, tror att den här 
tjänsten kan vara ett stöd även för skolor som har svårt 
att leva upp till lagen om skolbibliotek.

– Vi kan göra skolbiblioteken bredare än vad de tra-
ditionellt är med den här tjänsten och göra biblioteken 
till ett arbetssätt.

I Mölndals kommun utanför Göteborg, där man 
redan samarbetar med Axiell, ser man ElibU som en 
intressant möjlighet. 

Det finns 6 500 elever i Mölndal. Kommunen har en 
dator per elev på högstadiet och två elever per dator för 
de yngre eleverna.

ElibU kommer, i de 
skolor där tjänsten 
används, att bredda 
utbudet av främst 
skönlitteratur. Men 
den kommer inte, 
åtminstone inte med 
dagens lagstiftning, 
att kunna ersätta de 
fysiska skolbiblio
teken.

Fo
to

: Fred
rik H

jerlin
g

▸▸

❝ ❝
Frågan om varför man satsar på en 
strömmande tjänst riktad mot svenska 
skolelever samtidigt som man vill begränsa 
utlåningen av e-böcker på vanliga bibliotek, 
kan besvaras med användarnas läs- och 
köpvanor. 
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Om man skulle köpa in ElibU till alla 
elever skulle det bli en kostnad på 390 000 
kronor.

Christer Ferm, skolutvecklingschef på 
Skolförvaltningen i Mölndals kommun:

– Det är mycket pengar på ett bräde 
men om det fungerar bra så är det inget att 
snacka om. Då är det intressant.

Kommunen håller precis på att diskutera 
hur man ska kunna betala för den ökande 
e-boksutlåningen på de vanliga biblioteken. 
Kanske kan den här tjänsten lätta på tryck-
et ekonomiskt? Många unga människor lå-
nar e-böcker på det vanliga biblioteket.

Anette Eliasson, chef för Biblioteken i 
Mölndal:

– Vi har inga exakta siffror på det men 
vi upplever att det är så. Å andra sidan har 
e-boksutbudet för barn och ungdomar inte 
varit så bra hittills. Men om det blir bättre 
på sikt, så ökar intresset.

Anette Eliasson tror inte att ElibU-tjäns-
ten kan bli en ersättning för det traditio-
nella skolbiblioteket eller ersätta det van-
liga biblioteket.

– I bästa fall ger det här eleverna en stör-
re och bredare tillgång till litteratur. Men 
det hjälper dem inte att orientera sig bland 
böckerna, att välja och att utveckla sin läs-
ning. Det som vi på biblioteken är bra på.

Lasse Winkler är frilansjournalist. Han var 
tidigare chefredaktör för Svensk Bokhandel.

Utlåningsstatistik, Mölndal

61 000 invånare. 6 500 elever i grund-
skolan.
2011 laddades 4 000 e-böcker ner i Möln-
dal. 
2012: 8 500 e-bokslån. 
2013 jan – mars: 3 412 e-bokslån.
2012 gjordes 534 290 lån av tryckta 
böcker, film och musik.

Elibus utbud:

Elibu innehåller i dagsläget drygt 2 500 
e-böcker och knappt 300 digitala ljud-
böcker. Mellan 400 och 450 titlar är 
barn- och ungdomsböcker och åtta 
böcker klassificeras som lyrik.
Bonnierförlagens 1 500 titlar är enbart 
svenska. Av rättighetsskäl finns inga 
av förlagsgruppens översatta författare 
med. Andra förlag har både svenska och 
översatta titlar inlagda.

▸▸

❝ ❝
I bästa fall ger det här eleverna en större och bredare 
tillgång till litteratur. Men det hjälper dem inte att 
orientera sig bland böckerna, att välja och att utveckla 
sin läsning. Det som vi på biblioteken är bra på.

– Formaten är inte det viktiga, fortsätter 
Anette Eliasson, det är vad man gör med 
sin läsning, hur man använder den och hur 
man pratar om den.

ElibU kommer, i de skolor där tjäns-
ten används, att bredda utbudet av främst 
skönlitteratur. Men den kommer inte, åt-
minstone inte med dagens lagstiftning, att 
kunna ersätta de fysiska skolbiblioteken.

I alla fall inte enligt Kjell Ahlgren, 
tjänste man på Skolinspektionen med an-
svar för att följa upp hur skolorna följer 
lagen om skolbibliotek.

 – Lagen, som den är skriven idag, kräver 
pappersböcker. Den kräver en fysisk lokal i 
eller i närheten av skolan. Vi tittar på till-
gången till böcker men också till den sam-
lade resursen.

– Att eleverna kan välja vilka böcker de 
vill och har tillgång till en platta för att läsa 
dem, tillfredsställer inte kraven på ett skol-
bibliotek, fortsätter han. Alla som sysslar 
med det här vet ju att barn lätt kan fastna 
i sitt läsande, till exempel hålla sig till en 
genre utan att gå vidare om de inte får stöd 
och hjälp att hitta vidare. ■
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 V i har tänkt en hel del på e-böcker, bibliotek 
och förlag under det senaste året. Inte dagli-
gen och stundligen, men det finns det som tur 
är andra som gör. Ett exempel på dessa ”andra” 

är förlaget Publit, som i mars bjöd in till konferensen 
IfBookThen med undertiteln The future of publishing, now, 
där många olika perspektiv på just e-medier, förlag och 
(åtminstone i viss mån) bibliotek fanns representerade.

”Stories are at the very heart of publishing…” kunde 
vi läsa i konferensprogrammet. Och faktum är att If-
BookThen berättade en historia redan innan den förs-
ta föreläsaren ens hade öppnat munnen. En historia 
som handlade om att vi just i detta nu är med om något 
nytt, något modernt, något i framkant. Allt ifrån va-
let av Moderna museets lokaler, ett unikt exemplar av 
programmet till varje deltagare med det egna namnet 
tryckt på framsidan, till frukostens surdegsbröd och 
ekologiska grönsaker, var en del i denna historia. Ett ef-
fektivt och lyckat samspel mellan form och (förväntat) 
innehåll!

Att släppa på femton talare på en dag kan verka som 
ett djärvt företag, men i detta sammanhang fungerade 
upplägget utmärkt och gav en bred bild utifrån många 
olika perspektiv. Fem tematiska block satte ramarna 
för dagen. De flesta presentationerna handlade i en el-
ler annan mening om (meta)data: om vikten av att ta 
hand om och förstå sina egna data, och maximera dess 
möjligheter – oavsett om målet är att sälja fler böcker, 
få en tydligare bild av vad användarna frågar efter eller 
skapa bättre tjänster. 

Andrew Rhomberg, från sajten JellyBooks, beskrev 
hur de använder data för att hjälpa människor att upp-
täcka nya böcker. Han konstaterade att det traditio-
nella sättet att arbeta med topplistor eller bästsäljare 
är ett rätt trubbigt verktyg och att vi genom smart an-
vändning av data har alla möjligheter att skapa unika 
rekommendationer baserade på det vi vet om vad män-
niskor redan läser. Rhomberg framhöll att människor 
gärna vill framstå som lite bättre än de är. Därför lju-
ger de ofta om de får den direkta frågan ”Vad läser du?”. 
JellyBooks idé är istället att ta reda på vad folk läser 
”without asking them or them telling us”. Detta gör de 
genom att fokusera på hur länkar med böcker/rekom-
mendationer delas och sprids vidare i sociala medier. 
Det är få människor som upptäcker nya böcker på till 
exempel Amazon – dit söker man sig i hög grad för att 
göra planerade inköp. Rhomberg ser därför JellyBooks 
snarare som ett komplement än som en konkurrent. 

Nick Sidwell från Guardian Books beskrev hur de 
med hjälp av tillgång till data från Guardian Newspaper 
kan fatta bättre och mer välgrundade beslut, planera 

sin utgivning så att den svarar mot använ-
darnas behov, och också göra mer precisa 
antaganden om förväntade försäljningstal. 
Guardian Newspaper har varje månad 30 
miljoner unika besökare på sin webbplats, 
så här talar vi om ett enormt underlag för 
att dra slutsatser om framtida utgivning. 
Sidwell betonade dock att tolkningen av 
data inte ska styra utgivningen utan sna-
rare vägleda den: mer analys av data och 
mindre magkänsla, helt enkelt! 

Även om det mesta mer eller mindre 
explicit handlade om (meta)data fanns 
det också presentationer av mer visionär 
karaktär, med fokus på de möjligheter som 
dagens (och morgondagens) teknik innebär 
för den som vill berätta en historia. 

Evan Ratliff är grundare till Atavist som 
är en plattform för multimedial publicering 
av längre reportage. Atavist handlar inte 
bara om möjligheten att publicera repor-

Sörj inte – se möjligheter!

Hur kan biblioteken agera för att fortsätta vara relevanta 
i ett alltmer digitalt textlandskap? Lisa Eriksson och 
David Jonsson, två av initiativtagarna till Svensk 
Biblioteksförenings nätverk för e-böcker, besökte 
konferensen IfBookThen.

Av Lisa Eriksson & David Jonsson
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tage och reportageböcker utan i lika hög grad om att 
erbjuda användaren alla upptänkliga möjligheter 
att mixa text med andra medier: film, bilder, musik, 
länkar etc.  

Bra historier får man sig ofta till livs på fikarasterna. 
Atavists första reportage är frukten av just en sådan 
lyckad fikarast där Ratliff fick höra historien om heli-
kopterrånet i Västberga. Han åkte till Sverige för att 
göra research. Resultatet blev ett halvdokumentärt 
(deckar)reportage med en prolog som vi i publiken fick 
ta del av. Prologen består helt enkelt av den övervak-
ningsfilm som finns kvar sedan rånet. Man ser alltså 
karaktärerna begå de brott som reportaget sedan hand-
lar om. Mycket suggestivt! Dessutom kan man följa i 
karaktärernas fotspår genom Google Maps. Inom kort 
kommer en version för privatpersoner att finnas till-
gänglig. 

Är det då det här som är framtiden för boken? Eller är 
det mest hippt publikfrieri? Skit samma, tycktes Evan 
Ratliff mena – Atavist handlar om att utnyttja tekni-
kens möjligheter för att maximera potentialen i en bra 
historia. 

Edward Nawotka har bland annat skrivit för tidning-
ar som The New Yorker, The Guardian och the Los Ange-
les Times innan han startade sin egen tidning, Publis-
hing Perspectives. Han har också startat the University 
of Texas Human Rights Documentation Initiative, och 
bjöd på bra och delvis nya perspektiv på bibliotek. I det 
nya medielandskapet står bibliotek inför lika många 
nya frågor som förlagen (om än delvis andra frågor), 
och precis som förlagen är biblioteken en mellanhand 
mellan författaren och läsaren. 

Att mellanhänder – om de inte ligger i framkant och 
är förändringsbenägna – snart kan komma att bli över-
flödiga, har det talats om en del på senare tid, bland 
annat i KB:s nyligen publicerade rapport Sammanhållet 
system för distribution av e-böcker till bibliotek. Där kon-
stateras att de instanser på vägen från författare till 
läsare som i traditionell förlagsverksamhet betraktats 
som nödvändiga (alltifrån redaktörskap till marknads-
föring), kommer att ifrågasättas när utgivningen blir 
alltmer digital. Därmed inte sagt att de spelat ut sin roll 
eller helt kommer att försvinna. Men allt tyder på att 
andelen egenutgivet material kommer att öka – sanno-
likt raskt i takt med att mjukvara för självpublicering 
blir alltmer användarvänlig.

Nawotka visade också bilder från ett bibliotek i Texas, 
som mer påminner om en Apple Flagship Store än det 
vi ser framför oss när vi tänker på bibliotek. Detta får 
exemplifiera konceptet bibliotek utan böcker, som helt 
profilerat sig genom att sprida användandet av teknik. 
De lånar ut e-böcker och den teknik som behövs för att 

läsa dessa. Liknande exempel har vi också sett på när-
mare håll, till exempel Meetingpoint@Laasipalatsi i 
Helsingfors. Parallellt kan vi se trenden med bibliotek 
utan personal, till exempel de så kallade meröppna bib-
lioteken här i Sverige. Det reser en rad nya frågor: Vilka 
funktioner fyller bibliotek utan personal och/eller fy-
siska medier? Hur många sådana bibliotek behövs? Hur 
ska det se ut där och hur ska de användas? 

Att läsandets kultur och praktiker kommer att 
genomgå stora förändringar inom de närmaste åren är 
ingen särskilt djärv gissning. Men det gäller att komma 
ihåg att det inte är första gången som det sker. Digitali-
seringen tvingar oss att tänka nytt, och det ska vi inte 
sörja över – tvärtom kan vi, också från bibliotekshåll, se 
det som en möjlighet. Det kan vi göra på många olika 
sätt, genom att underhålla redan existerande goda 
relationer och partnerskap men också genom att skapa 
nya, t ex med författare. Vi kan också arbeta mycket 
mer aktivt med förmedlingen av digitala medier (såväl i 
biblioteksrummet som på våra webbplatser), och aktivt 
visa möjligheterna till digital självpublicering för den 
enskilde. Och naturligtvis måste vi också ta hand om 
våra egna data, och fundera över hur vi kan använda 
dem för att skapa bättre tjänster och möta våra använ-
dares behov. ■

Lisa Eriksson är bibliotekskonsulent vid Länsbibliotek 
Uppsala och David Jonsson är projektledare för Kompo-
Bib2020.
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Seminarieprogram
met till varje del
tagare med det egna 
namnet tryckt på 
framsidan. 
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 Om man vill få en snabb överblick av vad som  
 händer. Om man vill hitta vägar för sitt  
 engagemang, lyssna, reflektera och disku- 
 tera kring såväl gamla som nya frågor – då 

är Årsmöteskonferensen med de åtföljande Biblioteks-
dagarna branschdagarna med stort B. Det är åtminsto-
ne Svensk Biblioteksförenings ambition.

Inför förra årets branschdagar i Norrköping ville 
Svensk Biblioteksförening testa ett nytt grepp för upp-
lägget kring den årliga konferensen – ett koncept som 
man även tar med till årets dagar i Örebro: En avgiftsfri 
Årskonferensdag (onsdag den 15 maj) där medlemmar-
na får möjligheter att på olika sätt inte bara ta del av det 
arbete som föreningen gör – i föreläsningar och semi-
narier – utan även påverka det framtida arbetet genom 
inspel av tankar, i diskussioner, genom möten. 

I Örebro inleds den här dagen av storföreläsaren 
Maureen Sullivan, ordförande i den amerikanska bib-

menIngen med FörenIngen | årsmöteskonFerens  

Att förena

lioteksföreningen ALA (American Library Association).  
 läs mer på sid 20  Dagens mer nyttoinriktade inslag 
rundas av med Årsmötet men innan den sedvanliga 
formalian tar vid, föreläser Radioteaterns chef Stina 
Oscarsson. De som var med i Norrköping minns nog 
hennes föreläsning alldeles särskilt… Sen eftermid-
dag och kväll ägnas åt mingel och närstudier av Örebro 
slott.

Därpå följer två fullspäckade konferens dagar (tors-
dag och fredag) med program kring fem olika spår med 
syfte att ge något för alla – After speech, som ger möj-
lighet till fördjupad diskussion med storföre läsarna, 
inräknat. Det finns ett forskningsbiblioteksspår med 
seminarier kring Open Access-frågor, e-tidskrifter på 
bibliotek och processorienterat arbete på bibliotek. 

Folkbiblioteksspåret presenterar en rad goda exem-
pel t ex hur man kan arbeta med kompetensutveck-
ling aktualiserat genom det stora projektet KompoBIb, 

De fem perspektiven 
gäller fortfarande. 
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Fem perspektiv – fem spår

Av Henriette Zorn
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exempel på läsfrämjandeprojekt som t ex 
Bubblan för barn och unga samt exempel 
på projekt som sätter användarna i fokus. 
De två spåren ”Alla bibliotek” och ”Om-
värld” bjuder på programpunkter som kret-
sar kring alltifrån metadata, tillgängliga 
medier till lägesorientering av högskole-
sektorn och hur en vanlig mediadag kan se 
ut i Sverige 2013.

Över allt detta konkreta svävar förstås 
anden av de fem perspektiven som ligger 
till grund för föreningens arbete med att 
synliggöra och argumentera för bibliotek-
en: Kunskap och lärande, Inspiration och 
utveckling, Kultur och upplevelser, Demo-
krati och informationsfrihet och Fristad 
och gemenskap.

Det är med bland annat – men inte bara – 
dessa fem begreppspar i åtanke som Biblio-
teksdagarnas storföreläsare har valts som 
t ex UR:s Erik Fichtelius eller LIBER:s VD 
Izaskun Lacunza .

Det är för elfte gången som Svensk Biblioteksföre-
ning samlar den svenska biblioteksbranschen. Men det 
är första gången som kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth besöker Biblioteksdagarna. Hon talar torsdag 
15 maj klockan 13.15.

Inför årsmötet 2013
Det är här som det finns tid och plats att blicka till baka 
på året som gick men även fatta beslut om det som 
komma skall.

Bland annat föreslås årsmötet att fastställa att den 
verksamhetsinriktning som man tog beslut om vid 
föregående årsmöte, även ska gälla för åren 2013/2014. 
Utgångspunkten – och det är nytt för i år – är den 
vision som är vägledande i inriktningen: 

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till informa-
tion, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av 
det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demo-
kratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i livets olika ske-
enden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en natio-
nell biblioteksstrategi. 

Förra året i Norr
köping, i år i Örebro… 
det är dags igen för 
branschdagarna med 
stort B. 
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De fem perspektiven som alltjämt genomsyrar arbetet 
med att synliggöra och argumentera för bibliotekens 
betydelse är:

Kunskap & Lärande
Demokrati & Informationsfrihet
Inspiration & Utveckling
Kultur & Upplevelser
Gemenskap & Fristad

Konkret vill man arbeta för: Att förena, synliggöra, be-
vaka, utveckla och engagera.  läs mer under Fakta om  
 Svensk Biblioteksförening, sid 12 

Årsmötet ska även fatta beslut om budget för kom-
mande år liksom godkänna oförändrade medlems-
avgifter, välja om styrelseledamöter samt välja två nya 
ledamöter till föreningens styrelse efter Inger Edebro 
Sikström och Margareta Lundberg Rodin. Valbered-
ningens förslag är Cecilia Gärdén, universitetslektor, 
Bibliotekshögskolan i Borås och Nicholas Haldosen, 
bibliotekarie, Örebro stadsbibliotek. 

Årsmötet behöver inte ta ställning till några motio-
ner eftersom inga har inkommit. ■
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 Den struktur som Svensk Biblioteksförening  
 har idag går tillbaka till år 2000 då Sveriges  
 Allmänna Biblioteksförening tillsammans  
 med Svenska Bibliotekariesamfundet bil-

dade dagens förening. Men rötterna sträcker sig längre 
än så. 2015 är det hundra år sedan Sveriges Allmänna 
Biblioteksföreningen grundades. 

Svensk Biblioteksförening är en ideell och partipoli-
tiskt obunden förening – en fri aktör som samlar och 
verkar för alla bibliotek. Man informerar, bildar opi-
nion, bedriver lobbying samt främjar forskning och ut-
veckling. 

Man verkar inte bara nationellt utan även internatio-
nellt.

Meningen med föreningen

  – ändamål
Enligt ändamålsparagrafen i föreningens stadgar har 
man till uppgift att:

•  Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt biblio-
tekssystem av hög standard. 

•  Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas 
och främja dess utveckling. 

•  Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska pro-
cessen och värna yttrandefriheten. 

•  Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och 
mellan biblioteken och andra  institutioner i sam-
hället. 

•  Främja vetenskaplig och samhällelig informations-
försörjning. 

•  Främja läsning och bildning. 
•  Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt 

biblioteksväsende. Stimulera debatt och erfarenhets-
utbyte inom biblioteks- och informationsområdet. 

•  Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, 
forskning och utveckling inom området biblioteks- 
och informationsvetenskap. 

•  Anordna fortbildning inom biblioteks- och informa-
tionsområdet. 

•  Stärka och utveckla internationell samverkan inom 
biblioteks- och informationsområdet. 

•  Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och 
utveckling inom biblioteksområdet. 

 – medlemmar
Meningen med föreningen är medlemmarna, drivkraf-
ten är medlemmarnas engagemang. Svensk Biblioteks-
förening samlar idag cirka 3 200 medlemmar – merpar-
ten utgörs av enskilda medlemmar, cirka 2 700, därtill 
kommer cirka 520 institutionella medlemmar. Majori-
teten av medlemmarna är professionella inom biblio-
teksväsendet. 

Blir man medlem i Svensk Biblioteksförening får 
man bl a följande förmåner:
•  Biblioteksbladet 10 nr/år.

menIngen med FörenIngen | Uppdrag

Att synliggöra

Lite fakta om…

Svensk Biblioteksförening

Förena, synliggöra, 
bevaka, utveckla, 
engagera… 
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•  Möjlighet att söka resestipendier (bl a till IFLA:s 
konferenser).

•  Rabatt på föreningens kurser och konferenser.
•  Specialpris på helkort på Bok & Bibliotek i Göteborg.
•  Möjlighet att söka utvecklingsstöd för utvecklings-

arbete på bibliotek.
•  Medlemskap till halva priset för studenter och 

pensionärer.
•  Tillgång till juristkompetens samt Utvecklingsrådets 

svar på biblioteksfrågor av principiell karaktär.
•  Sist men inte minst: man har möjlighet att kanali-

sera sitt engagemang i nätverk, råd och grupper.  
 se  text på sid 14 

Styre: Årsmötet, dvs medlemmarna, är det högsta 
beslutande organet. Däremellan leds arbetet av en styr-
else. På årsmötet väljs styrelsen (tio ledamöter) och 
dess ordförande. Föreningens generalsekreterare är 
ledamot i styrelsen. Mandattiden är två år. Ledamot i 
styrelsen kan efter en första period omväljas högst två 
gånger i följd. Svensk Biblioteksförenings stadgar före-
skriver att olika bibliotekstyper och medlemskatego-
rier bör finnas representerade i styrelsen.

Kansli: Kansliet är styrelsens och föreningens ansikte 
utåt och härifrån samordnas föreningens praktiska 
arbete. Under senare år har kansliet förstärkts med bl a 
juristkompetens och en samhällspolitisk sekreterare. 
Nu arbetar 8 personer under ledning av generalsekre-
teraren Niclas Lindberg. Kansliets lokaler ligger i World 
Trade Center vid Cityterminalen i centrala Stockholm. I 
kansliets lokaler finns också Biblioteksbladet.

Ekonomi: Föreningens budget 2012 var på drygt 23 mil-
joner kronor. 2012 gick närmare 37 % av föreningens 
budget till kunskapsutveckling och omvärldsbevak-
ning såsom utvecklings- och forskningsinitierade stöd, 
konferenser och kompetensutvecklingsinsatser, rese-
stipendier, priser och utmärkelser, råd, grupper och 
nätverk, internationellt utbyte, BBL m m (BBL:s budget 
3,3 miljoner 2012 utgör drygt 14 % av föreningens bud-
get). 

Den andra stora posten, drygt 41 % av den totala 
budgeten, är verksamhetsresurser, dvs kostnader för 
kansli, personal, lokalkostnader etc. 

Budget 2013 uppgår till drygt 22 miljoner vilket också 
är föreslaget för 2014. BBL:s budget för 2014 är föreslaget 
till 2,9 miljoner till följd av en omorganisation på kans-
liet.

Föreningens arbete organiseras kring 
Fem nyckelord 
– men vad står de för? 

ATT föREnA: … alla typer av bibliotek! Se det gemen-
samma, ena olika intressen, skapa arenor för erfarenhets-
utbyte, samverka med andra nationellt som internationellt 
m m.

Exempel:
• Medlemsmöten (t ex Årsmötet).
• Internationellt: Svensk Biblioteksförening är medlem 
i IFLA som nationell förening (National Association). 
Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén 
sitter i IFLA:s styrelse. På senare år har Svensk Biblio-
teksförening ökat sitt engagemang i IFLA vilket bl a 
innebär att man numera betalar för möjligheten till 
medlemskap i IFLA:s samtliga sektioner. Utöver de åtta 
sektioner som ingår i grundavgiften betalar man alltså 
för medlemskap i ytterligare 35 sektioner. Medlemmar 
i Svensk Biblioteksförening kan söka bidrag från före-
ningen för att delta i IFLA:s årliga kongress. Årligen 
avsätter man 150 000 kronor i IFLA-stipendier som kan 
sökas av medlemmar aktiva inom IFLA eller i någon av 
föreningens råd och grupper.

Totalt avsätts 650 000 kronor för föreningens inter-
nationella engagemang, t ex det långsiktiga samarbets-
projektet – Starkare tillsammans/Stronger together – 
med Kenya Library Association.

Utöver IFLA är Svensk Biblioteksförening även med-
lem i EBLIDA, LIBER, NAMHI samt Föreningen Norden.

ATT SynliGGöRA: … bibliotek och dess verksamhet. 
Bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare 
på alla nivåer, föreslå åtgärder och insatser för att stärka 
biblioteksverksamheten m m.

Exempel:
•  Biblioteksdagarna, Almedalen, Bok & Bibliotek, vara 

remissinstans – nu senast t ex beträffande ny bib-
liotekslag och Litteraturutredningen – verka för en 
nationell biblioteksstrategi, egen konferensverksam-
het m m.

•  Priser: Aniarapriset till en skönlitterär författare; 
Collijnpriset till bästa magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap; Bengt Hjelmqvists pris 
för framstående insatser på folkbiblioteksområdet; 
Greta Renborgs pris för marknadsföring samt tre barn-
boksplaketter: Elsa Beskow till konstnär/illustratör för 
bästa bilderbok; Nils Holgersson till bästa barn- eller 
ungdomsbok och Carl von Linné till bästa fackbok för 
barn eller ungdomar. Sist men inte minst delas också 
priset Årets bokbuss ut till en bokbuss eller bokbuss-
verksamhet som särskilt utmärkt eller utvecklat sig. 

menIngen med FörenIngen | Uppdrag
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ATT BEvAKA: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, 
sprida kunskap om trender och aktuell utveckling, 
tillhandahålla branschtidskriften BBL m m.

Exempel:
•  Årliga kommunala och regionala rapporter etc
•  Medlemstidskrift, Biblioteksbladet, BBL i bibliote-

kens tjänst sedan 1916. 
•  Månadens uppsats; Uppsatsdatabas.
•  Digidel, Digital agenda för Sverige.
•  e-boksfrågan och informationsfrihet, upphovsrätt.

ATT uTvECKlA: Bidra till kunskapsutveckling och 
verksamhetsutveckling via t ex forskning och annan kun-
skap, genomföra undersökningar och ta fram rapporter, 
tillhandahålla mötesplatser och nätverk, kompetens-
utveckling via konferenser och resestipendier. 

Exempel:
•  Rapporter, Fakta om bibliotek, översikter, kunskaps-

översikter etc.  
Färska exempel är Helena Franckes rapport om digital 
publicering vid forskningsbibliotek (se BBL nr 3/2013) 
och Barbro Thomas kunskapsöversikt om skolbib-
lioteken.  läs mer på sid 17  Nyligen har föreningen 
även tagit fram översättningar till svenska av inter-
nationella manifest och riktlinjer såsom IFLAs mani-
fest om öppenhet och EBLIDAs e-bokspolicy för euro-
peiska bibliotek.

•  Resestipendier, cirka 250 000 kronor som kan sökas 
årligen för att uppmuntra och fördjupa den enskildes 
bibliotekskunskap. 

•  Utvecklingsstöd, cirka 300 000 kronor i budget, för 
att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek. I bör-
jan av året fick t ex KB en halv miljon kronor – det 
största hittills inom ramen för utvecklingsstöd 
– för att göra en förstudie om ett nationellt sys-
tem för att tillhandahålla e-böcker med öppen data. 
 läs mer på sid 23 

•  Forskningsinitierat stöd som kan hjälpa fram ansök-
ningar till forskningsprojekt med betydelse för biblio-
tek och biblioteksverksamhet i Sverige. 2011 fick t ex 
B&I-professorerna Elena Maceviciute, Tom Wilson 
och Lars Höglund vid Högskolan i Borås/Göteborg bi-
drag till ett projekt om e-böcker på bibliotek. Det led-
de fram till en ansökan som hösten 2012 beviljades 12 
miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projektet går 
under rubriken: ”E-bokens framväxt i ett litet språk-
område: media, teknologi och effekter i det digitala 
samhället”.

ATT EnGAGERA: Ge möjligheter att påverka och delta 
i föreningens arbete, ta tillvara engagemang, kunskap 
och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, 
åsiktsutbyte och medlemsengagemang.

Medlemmar kan aktivt engagera sig i:
•  Regionföreningar: 6 st med uppgift att inom regio-

nen verka för att skapa nätverk mellan föreningens 
enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfaren-
hetsutbyte och kompetensutveckling.

•  Utvecklingsråd: Fora för utvecklingsdiskussioner. Ut-
ses av styrelsen, 5–7 personer (varav 2 från styrelsen). 
Idag finns 2 råd: Utvecklingsrådet för nationell bib-
lioteksstrategi och Utvecklingsrådet för verksamhets-
frågor, s k URVen.  läs mer på sid 21 

•  Verksamhets/arbetsgrupper: Kan inrättas av general-
sekreterare/kansli för att kronkretsera beslutad verk-
samhetsplan samt för att i samråd med kansli arbeta 
med vissa avgränsade uppgifter/frågor, t ex upplägget 
kring en konferens. I år liksom förra året finns 1 verk-
samhetsgrupp för skolbibliotek och 2 arbetsgrupper – 
en för nomineringar till ALMA-priset samt en arbets-
grupp för Kenya-projektet Stronger together.

•  Nätverk: Alla enskilda medlemmar kan starta och 
engagera sig i nätverk. Nätverken bygger helt på 
medlemmarnas engagemang och handlar om er-
farenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och dis-
kussioner. De kan även ge förslag på konferenser som 
föreningen bör arrangera. Idag finns 24 nätverk. Nya 
nätverk är t ex Svensk Biblioteksförenings nätverk för 
e-böcker  läs mer på sid 8 och 22  samt nätverket för 
meröppna bibliotek.

Svensk Biblioteks
förenings styrelse 
t o m maj 2013: 
Stående fr v: Inger 
Edebro Sikström, 
Cajsa Broström, 
Inga Lundén, Niclas 
Lindberg, Margareta 
Lundberg Rodin: 
Sittande fr v: Ulrika 
Domellöf Mattsson, 
Barbro Bolonassos, 
Jenny Samuelsson, 
Torbjörn Nilsson och 
Maria Jacobsson. 
Peter Linde och 
Anders Söderbäck 
saknas på fotot. 
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Verksamhet, strategier samt planer för 
det interna och externa arbetet – Inga 
Lundén och Niclas Lindberg om vad som 
är meningen med föreningen idag.

Av Henriette Zorn

 Svensk Biblioteksförening ska vara en tydlig 
aktör, bli vassare på att förena och företräda 
olika bibliotekstyper och arbeta fokuserat 
kring opinionsbildning/lobbning och om-

världsbevakning/kunskapsutveckling. 
Det säger Svensk Biblioteksförenings ordförande 

Inga Lundén när hon ska sammanfatta ambitionerna i 
en rad beslut som styrelsen har fattat.

– Utgångspunkten har varit de medlemsdialoger och 
medlemsundersökningar som genomförts och som 
visat att det är just detta som medlemmarna uppskat-
tar och vill ha mer av. 

För att än bättre fånga upp medlemmarnas önske-
mål har styrelsen inför 2013 inte bara tagit fram en ny 
verksamhetsplan och kommunikationstrategi, man 
har även fattat beslut om en ny organisation för kans-
liet. Förändringen ska bidra till att föreningen ska öka 
sin kapacitet att verka för olika bibliotekstyper och 
inom olika politikområden.

Inga Lundén:
– Medlemmarna vill att Svensk Biblioteksförening ska 
vara en enande och stark röst som driver på för biblio-
tek av hög kvalitet. Det har vi tagit fasta på när vi mejs-
lat fram utmaningarna och förstärkt kansliet med nya 
kompetenser.

– Vi vill se en värld där människor har tillgång till 
bibliotek i livets olika skeenden. Ytterst handlar det om 
demokratiska rättigheter – att få utvecklas, tänka, tala 
och skriva fritt, säger Inga Lundén. 

Bakgrunden till de tankar som finns ifråga om 
Svensk Biblioteksförenings verksamhet framöver är 
bland annat att kunskapen om bibliotekens samhälls-
uppdrag är otillräcklig och bilden av bibliotekens verk-
samhet är alltför smal. Dessutom saknas det tydliga 
politiska visioner. Därför är satsningar på bland annat 
opinionsbildning och lobbning avgörande om vill man 

Svensk Biblioteksförening – 
nu och framåt

synliggöra biblioteken och se till att de får bättre förut-
sättningar för sina uppdrag. 

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblio-
teksförening:
– Föreningens övergripande mål är att människor ur 
alla samhällsgrupper ska uppfatta biblioteken som 
relevanta och angelägna.

Niclas Lindberg återkommer ofta till det som kom-
mit att bli något av ett mantra för Svensk Biblioteks-
före ning: Om Sverige ska utvecklas som kunskapsna-
tion måste biblioteken ha goda förutsättningar att 
kunna bidra till en effektiv informationsförsörjning, 
människors informationskompetens och fria tillgång 
till information och kunskap. 

Svensk Biblioteksförening har länge drivit frågan om 
en nationell strategi för biblioteksutveckling. Niclas 
Lindberg lyfter särskilt två frågor som han vill se i en 
sådan strategi: dels handlar det om att säkerställa hur 
och att alla elever får tillgång till skolbibliotek, dels det 
som bl a kommit att gå under epitetet ”e-boksfrågan”, 
dvs hur biblioteken ska kunna tillhandahålla medier i 
alla format.

Viktigt i föreningens arbete är också de internatio-

– Medlemmarna vill 
att Svensk Bib
lioteksförening ska 
vara en enande och 
stark röst, säger Inga 
Lundén.

▸▸
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nella kontaktytorna, understryker Inga Lundén, själv 
invald och aktiv i IFLAs styrelse: 

– Allt fler frågor kräver samordnade lösningar på 
nordisk, europeisk och internationell nivå och därför 
ska Svensk Biblioteksförening arbeta i och för bibliote-
kens internationella organisationer. 

Exempel på hur man kan stödja ett internationellt 
engagemang är till exempel föreningens satsning på 
olika stipendier för att medlemmarna ska kunna vara 
engagerade i IFLA-arbetet. Från föreningens styrelse 
är Ulrika Domellöf Mattson aktiv som ledamot av den 
europeiska biblioteks- och upphovsrättsorganisatio-
nen Eblida. Föreningen för också diskussioner om hur 
engagemanget i forskningsbiblioteksorganisationen 
Liber ska utvecklas. 

Föreningens kansli har utökats med nya kompeten-
ser – en jurist, en samhällspolitisk sekreterare och en 
forsknings- och utvecklingssekreterare. I den nya orga-
nisationen  läs mer på Aktuellt från Svensk Biblio-  
 teksförening på sid 46  är det meningen att man ska 
arbeta mer specialiserat och mer processinriktat. 

– En av våra utmaningar – och som även till del 
genomsyrar vår kommunikationsstrategi – är att be-
hålla medlemmarnas intresse och attrahera nya för 
att kunna fortsätta vara relevant som organisation. 
Vi måste skapa bättre former och förutsättningar för 
att ta tillvara medlemmarnas kompetens och engage-
mang, säger Niclas Lindberg.

Inga Lundén menar att föreningen också måste 
arbeta för att stötta bibliotekens interna verksamhets-
utveckling.

– Vi vet att vi på biblioteken i för liten utsträckning 
arbetar utifrån ett reflekterande arbetssätt och för lite 
utifrån erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad 
kunskap, säger hon.

En annan viktig uppgift för föreningen som hon 
nämner, är arbetet med att ta fram kunskap och fakta 
– det kan vara rapporter, statistik och undersökningar 
– samt att stödja forskning som kan bidra till utveck-
lingen av bibliotekens verksamhet. 

– Genom de förändringar som vi nu genomför vill 
vi att Svensk Biblioteksförening ska uppfattas som en 
nytänkande, öppen och kunskapsdriven organisation 
som arbetar för starka bibliotek, avslutar Inga Lundén. 

– Målet är att människor ur alla samhällsgrup
per ska uppfatta biblioteken som relevanta och 
angelägna, säger Niclas Lindberg. 
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Svensk 
Biblioteksförenings 
kommunikationsstrategi

Strategin rymmer framför allt tre 
mål: 
•		Synliggörande	– för att öka 

kunskapen om och intresset 
för bibliotek genom bl a lokalt 
påverkansarbete och lokalt 
proaktivt mediearbete.

•		Opinionsbildning	– för att 
förbättra de politiska förut-
sättningarna för bibliotekens 
verksamhet genom att proble-
matisera och samtidigt visa på 
konkreta åtgärder. 

•		Medlemsengagemang	– genom 
mobilisering och manifestering. 
Det ska vara enkelt och 
attraktivt att visa att man är 
medlem. 

Kommunikationsarbetet fokuseras 
kring tre budskap:
•		Det	angelägna	biblioteket:	

Biblioteken utgör det 
centrala nervsystemet i 
kunskapssamhället.

•		Det	moderna	biblioteket:	
Biblioteken ska tillhandahålla 
alla medier oavsett format. 

•		Det	underutnyttjade	biblio-
teket: Bibliotek är fri tillgång 
till information och kunskap – 
något Sverige behöver mer av, 
inte mindre.

❝
Om Sverige ska utvecklas som kunskapsnation måste 
biblioteken har goda förutsättningar att kunna bidra 
till en effektiv informationsförsörjning, människors 
informationskompetens och fria tillgång till information 
och kunskap. 

▸▸
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 Redan i 1842 års folkskolestadgar infördes be- 
 stämmelser om kommunernas skyldighet  
 att inrätta skolbibliotek. Sedan dess har  
 mycket hänt på området och samtidigt, kan 

man säga, ganska lite. Skolbiblioteken har skyfflats 
mellan olika regleringar i lagar och förordningar, under 
en period backades de upp av riktade statsbidrag och 
synen på vad ett skolbibliotek ska vara, dess roll och 
funktion – pedagogiskt stöd i utbildningen eller läs-
främjande och kulturförmedlande? – har skiftat. 

Åtminstone sedan 1940-talet har det dock funnits en 
stor enighet kring värdet av skolbibliotek och deras vik-
tiga roll för undervisningen och för att främja elever-
nas intresse för läsning. Samtidigt har i en rad skolpo-
litiska och kulturpolitiska sammanhang pekats på bris-
ter i skolbibliotekens standard. Flera mer eller mindre 
omfattande förslag till förbättringar har lagts. Få har 
gett resultat. Skolbiblioteksområdet har i ett historiskt 
perspektiv varit en arena för mycket snack och lite 
verkstad där framstegen inte på något sett stått pro-
portion till den omsorg skolbiblioteken ägnats i tal och 

menIngen med FörenIngen | rapporter

Att utveckla

De mest reglerade – 
och försummade

Bra skolbibliotek 
handlar om priorite
ringar. Interiör från 
Årets skolbibliotek 
2012, Nacka gymnasi
ums skolbibliotek. 
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De har omtalats i visionära ordalag 
som ”skolans hjärtpunkt” och med 
välvillig retorik. De har befunnit sig i 
skärningspunkten mellan utbildnings- 
och kulturpolitik och flyttats mellan 
lagar och förordningar åtföljda av mer 
eller mindre tvingande ord som ska eller 
bör. Skolbiblioteken – allas älskling, 
ingens ansvar.

Av Henriette Zorn

▸▸
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skrift. Anmärkningsvärt, menar Barbro Thomas som 
för Svensk Biblioteksförenings räkning gjort en rapport 
om och en kunskapsöversikt över svensk skolbib lio-
teks politik under 70 år. Den visar med avväpnande 
tydlighet att om det ska bli mera verkstad krävs mer än 
goda ambitioner och välvillig retorik. 

Resursbrist är en vanligt förekommande förklaring 
till hur det har sett och hur det fortfarande ser ut på 
skolbiblioteksområdet. Men Barbro Thomas ser att det 
snarare handlar om prioriteringar, skolbiblioteken har 
generellt inte – trots all verbal välvilja – haft hög prio-
ritet, vilket i sin tur kan bero på brist, inte på resurser 
utan på tydliga mål. Lägg därtill ett ”tillåtande regel-
verk” som gett och ger utrymme för tolkningar, lokala 
variationer och därmed också stora skillnader i stan-
dard, det senare ofta beroende av skolhuvudmännens 
intresse eller ointresse.

Barbro Thomas: 
”Till skillnad från många andra verksamheter inom skolan 

har bestämmelser rörande skolbibliotek ofta baserats på ett 
bör och inte ett ska. I de fall bestämmelserna innehållit det 
mer tvingande ”ska” har det ändå funnits utrymme för för-
summelser. Detta gäller även 2011 års skollag där det i förarbe-
tena särskilt betonas att skolbibliotek måste kunna ordnas på 
olika sätt beroende på lokala förhållanden. Som exempel lyfts 
fram de små skolorna på landsbygden som bedöms ha behov av 
andra lösningar än stora storstadsskolor. Istället för att fram-
hålla behovet av likvärdiga skolbibliotek betonas möjligheten 
till olikhet.”

Barbro Thomas ger en översikt av hur skolbiblioteks-
frågan under sju decennier behandlats i en rad skol-
politiska och biblioteks-/kulturpolitiska utredningar 
och i andra officiella dokument. Hon läser styrdoku-
ment, undersöker hur man sett på skolbibliotekens 
primära uppgifter genom åren, sammanfattar hur skol-
biblioteken reglerats i skollag och skolstadgar och ger 
en översikt av statliga stimulansåtgärder och bristen på 
desamma. Hon går igenom synen på skolbibliotekets 
bemanning – ett yrke eller en bisyssla? – och beman-
ningsutvecklingen över tid och finner att ”den brist-
fälliga bemanningen löper som en röd tråd genom de publika-
tioner som under tidernas lopp uppmärksammat skolbiblio-
teken. Färsk skolbiblioteksstatistik vittnar om att problemet 
fortfarande är högst närvarande”. 

Den s k lärarbibliotekariekonstruktionen ser hon f ö 

” Frågan om vad ett skolbibliotek är borde egentligen inte behöva 
vara föremål för någon sofistikerad exegetik. Vad som är ett 
skolbibliotek borde i allt väsentligt sammanfalla med definitionen 
av vad som är ett bibliotek. Nämligen att det ska finnas samlingar, 
personal och lokaler.”

Ur rapporten Alla ska ha tillgång till skolbibliotek.

som en möjlig faktor, bland flera andra faktorer, som 
bidragit till att hålla utvecklingen på skolbiblioteks-
området tillbaka: 

”Konstruktionen kan ha bidragit till att skolbibliotekarie-
befattningen i stor utsträckning förblivit en bisyssla och att 
skolbiblioteken ofta sköts vid sidan av lärartjänst eller annan 
befattning”.

En annan bromsande effekt inte minst för skol-
huvudmännens benägenhet till skolbibliotekssats-
ningar, kan vara att folkbiblioteket i många fall fått 
agera kompensatoriskt. 

Barbro Thomas framställning är också, som väl re-
dan framgått, en inventering av dagsläget: var står 
vi idag, vilka är aktörerna, berörda myndigheter och 
intresse organisationer, vilken syn företräder dessa? 
Svensk Biblioteksförenings opinionsbildande roll lyfts 
fram liksom föreningens verksamhetsgrupp för skol-
biblioteksfrågor; DIK-förbundet som betonar skolbib-
liotekets pedagogiska funktion; Nationella skolbiblio-
teksgruppen vars definition av ett skolbibliotek sam-
manfaller med vad som traditionellt avses med ett 
bibliotek: lokal, samlingar, personal…

SKL är väl den aktör som rapportförfattaren ställer 
sig mest kritisk till eller snarare den rapport om skol-
biblioteket som SKL kom med senhösten 2012: ”Det obe-
gränsade rummet. Det moderna skolbiblioteket – en 
framtidsskiss.”

Den är en visionär spaning in i (den digitala) fram-
tiden men den har för lite fokus på den aktuella situa-
tionen, anser Barbro Thomas och varnar för att visioner 
kan tjäna till att flytta fokus från problem och bli en 
”förvändning för att inte göra någonting i avvaktan på fram-
tiden”, snarare än att inspirera.

Om man inte vill avvakta framtiden finns ett antal 
saker som bör göras, enligt Barbro Thomas:
•  Formulera nationella och övergripande mål för skol-

biblioteksverksamheten.
•  Stimulera t ex genom riktade statsbidrag för att upp-

nå ”en överlag godtagbar standard” inom rimlig tid.
•  Bemanna: analysera, granska och åtgärda!
•  Utvärdera skolbibliotekens roll i undervisningen och 

för läsandet.
•  Utveckla och anpassa till de nya tekniska förutsätt-

ningarna genom insatser på nationell nivå. 

Skolbibliotekens återkomst i skollagen 2011 (SFS 
2010:800) som även innebär att de omfattas av Skol-
inspektionens tillsynsansvar, har på nytt aktualiserat 
frågan om vad ett skolbibliotek är. Det kan tjäna som 
ett avstamp i en fråga där det med all önskvärd tydlig-
het framgår att mycket återstår att göra. Inte minst när 
det handlar om att leva upp till skollagens anda om en 
likvärdig skola och dito skolbibliotek. 

För att uppnå likvärdiga skolbibliotek krävs en del 
extra insatser. Också i form av resurser. Det är Barbro 
Thomas tydlig med.

menIngen med FörenIngen | rapporter
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Barbro Thomas 
presenterar sin 
rapport i semina-
riet Skolbibliotek 
i världsklass! på 
Årsmöteskonfe-
rensen i Örebro 
den 15 maj kl 13.45.
Den går även att 
ladda ner från 
Svensk Biblioteks-
förenings hemsida.
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menIngen med FörenIngen  | avgår Ur styrelsen

inger Edebro Sikström
Invald 2007 i SB:s styrelse, lämnar 2013

vad fick dig en gång att engagera dig i SB:s styrelse?
– Valberedningens fråga kom precis när vi i Umeå-regionen hade avslutat sju 
års intensivt utvecklingsarbete med det EU-finansierade projektet Bibliotek 
2007. Jag såg möjligheten att få lyfta erfarenheterna från sex kommuners ut-
talade vilja att, i nära samarbete, utveckla nyskapande bibliotekstjänster med 
bas i en gemensam infrastruktur. Samtidigt såg jag fram emot att få lära mer 
om, och påverka, biblioteksfrågor på nationell nivå.

vad har du lärt dig under tiden i SB:s styrelse? Exempel?
– Bredden och djupet på styrelsens frågor var nog den mest omtumlande upp-
levelsen för mig som ny styrelseledamot och vice ordförande. Den bästa lärdo-
men är betydelsen av att agera proaktivt och arbeta strategiskt, faktabaserat 
och uthålligt. Det gäller även samarbetet med våra nordiska systerorganisatio-
ner som vi har mycket gemensamt med. Styrelseuppdraget har också gett mig 
tillgång till ett fantastiskt nätverk med personer som har haft stor betydelse 
för mig, inte bara i styrelsearbetet utan också i mitt arbete som bibliotekschef 
i Umeå.

– Mest stolt är jag nog över föreningens arbete med krav på en nationell bib-
liotekspolitik och arbetet med e-böcker. Även om mycket återstår att göra, så 
är det roligt att se de avtryck Svensk Biblioteksförening 
har gjort i till exempel utvärdering av och förslag till en 
ny bibliotekslag, inrättandet av en ny nationell myn-
dighet, Litteraturutredningens fokus på barns, och 
framför allt pojkars, minskade läsning, den uppmärk-
sammade bristen på likvärdig tillgång till skolbibliotek, 
att bibliotekens möjlighet att tillhandahålla e-böcker i 
grunden är en demokratisk fråga om allas rätt till kul-
tur och kunskap...

vad har varit det svåraste med uppdraget?
– I början var det svårt att, efter mer än 30 år som chef 
i en kommunal organisation, hitta rollen som styrelse-
ledamot. Styrelsens roll liknar ju lite den som kommu-
nala nämnder har och där brukar vi säga att politiken 
äger VAD-frågorna och vi tjänstemän HUR-frågorna. 
Som styrelseledamot är det VAD-frågorna som gäller.

– En viktig, men inte helt enkel uppgift, är också att 
alla medlemmar, från alla typer av bibliotek, ska känna 
sig representerade av föreningen. Bara det att folkbib-
lioteken är så många fler i antal kan skapa en känsla av 
obalans. 

Ditt tips till de/den som kommer ny till styrelsen?
– Underskatta inte den tid som krävs för att vara en 
aktiv styrelseledamot – sätt av tid för styrelsearbetet! 

– Utgå från ett medlemsperspektiv. Lyft individuella/
lokala/regionala frågor till nationell, strategisk nivå. 
Till valberedningen skickar jag en hälsning med öns-
kan om att tänka på både geografi och genus när man 
nominerar. HZ
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Margareta lundberg Rodin
Invald 2008 i SB:s styrelse, lämnar 2013

vad fick dig en gång att engagera dig i SB:s styrelse?
– Mitt intresse och engagemang för samhällsfrågor, omvärldsförändringar och 
strategier i relation till biblioteken och dess framtid. Föreningen är en betydel-
sefull aktör nationellt och det har betydelse vad föreningen gör och uttalar sig 
om – det lockade mig. Jag hade också en intention att föra in forsknings- och 
utbildningsperspektiv och frågor i styrelsen och ta med mig tillbaka viktiga 
frågor från fältet till mina andra sammanhang. ▸▸

”Utgå från ett medlemsperspektiv.”

”Intressant och utmanande att ingå i styrelsen.”
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vad har du lärt dig under tiden i SB:s 
styrelse? Exempel?
– Det har varit fem mycket intressanta år då 
väldigt mycket har hänt. Jag kom in under 
Library Lovers-kampanjen, har varit med 
när vi arbetade med IFLA-mötet i Göteborg 
2010, nationella biblioteksfrågor och ny 
bibliotekslag, KB:s nya roll och litteratur-
utredning har avlöst varandra. Speciellt 
intressant var att se hur effektivt arbetet 
var – genom ett professionellt kansli – med 
bearbetning av inlämnade remissvar på ny 
bibliotekslag. Det var imponerande och led-
de också till goda resultat. 

– Likaså har de interna diskussionerna i 
styrelsen kring inriktning och varumärke 
varit intressanta, liksom arbetet i de två 
utvecklingsråden. Det omfattande arbetet 
med omvärldsbevakningen som nu inletts 
med hjälp av Kairos Future är mycket spän-
nande och jag ser fram emot att följa resul-
tatet men nu utifrån en annan position.

vad har varit det svåraste med 
uppdraget?
– Det är nog att hinna förbereda sig tillräck-
ligt för att få genomslag för tankar och idéer 
och att hinna lyssna och kommunicera till-
räckligt med de medlemmar och organisa-
tioner vi företräder. Ett allt mer proffsigt 
och kompetent kansli kräver en allt star-
kare, självständigt tänkande och kommu-
nicerande styrelse med aktiva engagerade 
medlemmar. Samtidigt ökar kraven och 
komplexiteten i verksamheten – en ekva-
tion som inte alltid är så lätt att få ihop.

Ditt tips till de/den som kommer ny till 
styrelsen?
– Ha god kontakt med dem du företräder. 
Tänk och reflektera konstruktivt, kritiskt 
och självständigt, förbered och formulera 
dina synpunkter och tankar tydligt. Kom 
gärna med förslag på hur medlemmarnas 
inflytande och engagemang kan stärkas. 
Försök hålla er orienterade om vad som 
försiggår i omvärlden som rör biblioteken 
och dess framtid. 

– Lycka till – det är intressant och utman-
ande att ingå i styrelsen!

HZ

menIngen med FörenIngen 

▸▸

– Jag tänkte beskriva den nuvarande situa-
tionen med e-boksförsäljningen i USA. Alla 
de sex storförlagen säljer nu e-böcker till 
biblioteken. Jag ska även förklara varför 
denna fråga är så viktig, varför vi tagit ställ-
ning på det sätt som vi har gjort, berätta 
om arbetet med ALA’s Digital Content and 
Libraries Working Group och vad som ligger 
framför för oss. 

– Jag kommer även att lyfta fram strate-
gier för några av de utmaningar vi står in-
för och visa hur vi ska värna bibliotekens 
frihet och självständighet. Detta omfat-
tar troligen förbjudna böcker och frågor av 
finansieringskaraktär.  

Hur ser du på läget vad gäller tillgången 
till e-böcker på biblioteken – både 
nationellt och globalt ? 
– Jag tycker situationen förbättras och i 
mitt tal ska jag förklara varför. 

I USA har Högsta domstolen nyligen fattat 
beslut i ett uppmärksammat upphovsrätts-
fall. Beslutet handlar om att den thailänd-
ske studenten Supap Kirtsaeng inte gjort 
något olagligt när han sålde böcker i USA. 
Bakgrunden är att hans familj i Bangkok 
skickade böcker till honom, som han se-
dan sålde billigt i USA för att finansiera sina 
studier. John Wiley and Sons som publice-
rar böckerna stämde Supap Kirtsaeng och 
hävdade att han behövde deras tillstånd för 
bokförsäljningen som gjorts på bland annat 
Ebay. Men Kirtsaeng frias alltså helt och i 
domen citeras Ebay´s slogan: ”Om du köpt 
det, så äger du det och har rätt att sälja det”. 

Har domen någon betydelse för 
biblioteken?
– Kirtsaeng/Wiley-beslutet är väldigt bra för 
biblioteken i USA. Även det kommer jag att 
gå in närmare på och förklara varför.  ÅE

Psst… Maureen Sullivan, 
ordförande för ALA, vad ska du tala om under 
Årsmöteskonferensen? 

Maureen Sullivan invigningstalar på 
Årsmöteskonferensen i Örebro, onsdag 
15 maj kl 10.00.
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 Det senaste året har Svensk Biblioteksförenings ut- 
 vecklingsråd för verksamhetsfrågor, URV, bland annat  
 resonerat kring filtrering, allmänhetens tillträde till  
 skolbibliotek och krav på identifiering; om föräldrar 

har rätt att ta del av sina barns lån och om man får lämna ut namn 
på låntagare och deras surfhistorik. Frågor om sekretess och inte-
gritet är synnerligen relevanta. URV talar 
ofta om vikten av att prata med besö-
karna på biblioteken, att inte vara 
rädd för den mänskliga kontak-
ten. Många ordningsfrågor brukar 
kunna lösas genom att närma sig 
en medmänniska. 

URV – Utvecklingsråd för verk-
samhetsfrågor – bildades i mars 2011 av 
Svensk Biblioteksförenings styrelse. Rådets 
uppdrag är att ge styrelsen och de institu-
tionella medlemmarna avvägda råd och 
rekommendationer i olika verksamhets-
frågor. Det kan handla om principiella 
utgångspunkter för biblioteksverksam-
heten, som t ex inköp, urval, gallring, 
driftsformer etc. 

URV består idag av nio ledamöter, 
varav tre också sitter i Svensk Biblio-
teksförenings styrelse. Ordförande är Cajsa 
Broström vid Eskilstuna stadsbibliotek. Råd-
ets ledamöter träffas regelbundet på Svensk 
Biblioteksförenings kansli och diskuterar och 
besvarar inkomna frågeställningar, lyfter egna 
frågeställningar och resonerar kring olika te-
man av betydelse för bibliotekens verksamhetsutveck-
ling. Svar på inkomna frågor publiceras sedan på Svensk Biblio-
teksförenings webbplats. 

URV kan t ex undersöka om det finns någon lagreglering kring 
frågeställningarna, men främst är det URV-ledamöternas samlade 
och breda erfarenhet från olika kompetensområden som gör fråge-
svaren så relevanta. Olika bibliotekstyper möts över bordet och 
korsbefruktar varandra. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, särskilt artikel 19, bildar tillsammans med IFLA:s 
etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 
underlag för och genomsyrar URV:s arbete och ställningstaganden. 

Framöver kommer URV att genomföra en kartläggning av medie- 

och inköpspolicyer hos olika bibliotekshuvudmän och biblioteks-
typer. URV har identifierat att vissa riktlinjer kan strida mot bib-
liotekens grundläggande uppdrag. I synnerhet när riktlinjerna 
föreskriver och reglerar bibliotekens urval av inköp, gallring och 
marknadsföring av enskilda titlar eller programverksamhet. Frå-
gan om bibliotekens oberoende att välja ut och köpa in titlar och 
arrangera programverksamhet är avgörande för bibliotekens kärn-

uppdrag att tillhandahålla fri tillgång till information, kun-
skap och kultur till sina användare. Samtidigt vill biblio-

tekens huvudmän i sina medie- och inköpspolicyer finna 
en balans mellan bibliotekens värdegrund om informa-

tionsfrihet och t ex användarstyrt förvärv 
av medier. Det är angeläget att skapa en 
samhällsdebatt om medie- och inköps-
policyer, anser URV. I kartläggningen ska 
man analysera hur dessa stämmer över-

ens med bibliotekens värdegrund som den 
definieras i internationella överenskom-
melser, främst i Unesco- och IFLA-mani-
festen. 
I år kommer Svensk Biblioteksförening 

att publicera översättningar av IFLA-mani-
festen och URV kommer att tematisera kom-
mande möten kring de olika manifesten och 

resonera kring hur dessa kan bidra till verk-
samhetsutvecklingen på svenska bibliotek. 

URV är en viktig resurs vid vägledning i verk-
samhetsfrågor för biblioteksväsendet.

För andra året i rad kommer URV att hålla i 
ett seminarium på Årsmöteskonferensen i Öre-

bro. Det kommer att handla om frågor som rör 
filtrering och blockering, på vilka grunder och vem  

som gör urval av media på biblioteken samt på vilket sätt ett en-
skilt bibliotek ansvarar för sina tillgängliggjorda medier.

Caroline Fellbom Franke är jurist på Svensk Biblioteksförening

menIngen med FörenIngen | UtvecklIngsråd

Att engagera

Får man göra så här?
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhetsfrågor, URV, 
har funnits i två år. Det senaste året har diskussionerna inom rådet tagit 
fart och ställningstaganden i viktiga verksamhetsfrågor har publicerats på 
föreningens webbsida. 

Av Caroline Fellbom Franke

Seminariet ”Hur fritt ska biblioteket vara?” äger rum på 
Årsmöteskonferensen den 15 maj kl 11.00. 
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 Det var i samband med Biblioteksdagarna  
 2012 som David Jonsson och Lisa Eriksson  
 startade Facebook-gruppen e-böcker åt folket.  
 Gruppen samlade snabbt flera hundra 

medlemmar. Idag är man ett av Svensk Biblioteksföre-
nings 24 nätverk.

– Vår utgångspunkt var och är fortfarande att e-boks-
frågan i grunden är en demokratifråga, konstaterar de 
bägge grundarna. 

Under Bok & Bibliotek i Göteborg i fjol genomförde 
gruppen en e-boksaktion vid Norstedts monter. Detta 
som en protest mot att förlaget stoppat försäljningen 
av den översatta e-boken Femtio nyanser av honom av EL 
James till biblioteken! 

Facebook-gruppen har fungerat bra som en platt-
form för att samla och sprida kunskap, initiativ och 
goda exempel både från Sverige och resten av världen. 
Men nu vill Lisa Eriksson och David Jonsson gå vidare 
och samla engagerade biblioteksmedarbetare i ett nät-
verk, för att på så sätt kunna arbeta mer aktivt med e-
boksfrågan. I dagsläget har nätverket ett tjugotal med-
lemmar, och under Biblioteksdagarna i Örebro ska ett 
första möte gå av stapeln – ett förhoppningsvis förut-
sättningslöst samtal om hur folkbiblioteken kan jobba 
framöver. Alla intresserade är välkomna att delta. 

menIngen med FörenIngen | nätverk

Att engagera

Vilka är då de två som ligger bakom nätverket?  David 
Jonsson är utbildad kaospilot och sedan mars 2011 
projektledare för det stora biblioteksprojektet Kompo-
Bib2020. Ett kompetensutvecklingsprojekt för biblio-
tekspersonalen i Sörmland, Västmanlands och Örebro 
län. 

– Jag intresserar mig mycket för den demokratiska 
aspekten av bibliotek, och hur man kan stärka den på 
olika sätt. När jag inte är på jobbet tycker jag om att 
teckna, träna och gå på kalas. I hängmattan läser jag 
pdf:er – det ska vara rullande text med bekväm hastig-
het, berättar David Jonsson.

Lisa Eriksson är bibliotekskonsulent på länsbibliote-
ket i Uppsala. Hon är utbildad språkvetare och frilansar 
som läromedelsförfattare. 

– När jag inte jobbar tycker jag om att träna, hänga 
med familj och kompisar och ordna kalas. Jag är lite 
rädd för hängmattor, men skulle jag till äventyrs 
hamna i en så skulle jag nog göra det i sällskap med en 
gammal pocketbok. e-böcker läser jag på jobbet och på 
tåget!

På Biblioteksdagarna ordnar nätverket ett semina-
rium där representanter från Publit och KB kommer att 
medverka. 

– På seminariet vill vi fokusera på möjliga vägar 
framåt, synliggöra olika alternativ och förstås påminna 
om att det här är en fråga med oerhörda inneboende 
möjligheter för biblioteken – vi måste bara hitta vägar 
att ta vara på de möjligheterna!

På frågan om hur situationen ser ut om fem år be-
träffande e-böcker och utbud, hoppas Lisa Eriksson att 
folkbiblioteken under de närmaste åren väljer att själva 
arbeta aktivt med e-medier på många olika fronter. 

– Folkbiblioteken kan ingå partnerskap med förlag 
men också med enskilda författare, arbeta med digitali-
sering av lokalt material, jobba mer medvetet med för-
medling av e-böcker både i det fysiska och i det digitala 
rummet. 

– Möjligheterna för självpublicering ökar hela tiden, 
och blir alltmer användarvänlig. Också här kommer 
biblioteken att bli en viktig arena: den som vill dela 
med sig av sitt skapande eller sitt specialintresse kan 
komma till biblioteket och få hjälp att göra det. Våra an-
vändare behöver mod och självförtroende – därför ska 
vi också ha det! 

Lisa Eriksson och 
David Jonsson i 
Svensk Biblioteksför
enings nya nätverk 
för eböcker.  

Nätverket för 
e-böcker åt folket
Av Åsa Ekström

Seminariet e-
böcker åt folket 
äger rum på Års-
möteskonferensen 
i Örebro, onsdag 15 
maj kl. 11.00.
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Att utveckla

 KB:s förstudie ger en bakgrund till svenska 
och internationella förhållanden, går ige-
nom olika koncept för e-boksdistribution 
och skissar framtida vägar för ett samman-

hållet nationellt system. Förstudien ger inga förslag på 
affärsmodeller och ersättningsnivåer för redan digitali-
serad allmänutgiven litteratur vars kommersiella upp-
hovsrätt fortfarande ligger hos förlag.

Sedan en tid hörs allt fler röster för en gemensam 
infrastruktur för distribution av e-böcker och andra 
e-resurser i det svenska biblioteksväsendet. 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) föreslog i sep-
tember 2012 att ”Kungl. biblioteket ges i uppdrag att 
möjliggöra för externa distributörer att tillhandahålla 
e-resurser via den nationella katalogen Libris och att 
säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns 
tillgänglig denna väg för förmedling via det allmänna 
biblioteksväsendet.” Utredningens betänkande och 
remissvaren bereds nu i regeringskansliet.

Svensk Biblioteksförening driver sedan ett par år 
frågan om en nationell e-katalog och distributionen av 
e-resurser för användare av alla typer av bibliotek. 2011 
tillsatte Svensk Biblioteksförening och Kungliga biblio-

teket (KB) en utredning för att ta fram ett 
underlag för insatser och ställningstagan-
den för e-böcker på bibliotek. Utredningen 
resulterade i rapporten När kommer boomen? 
En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett bib-
lioteksperspektiv.  Utredningen identifierade 
fem områden där KB kan bidra inom ramen 
för sitt nuvarande uppdrag. Ett av dessa 
områden är att tillhandahålla en katalog 
där e-böcker och äldre digitaliserade böcker 
kan sökas och presenteras på ett ändamåls-
enligt sätt. 

KB tog litteraturutredningen på orden. 
För att säkerställa biblioteksväsendets möj-
lighet att framöver kunna tillhandahålla 

Ett steg på (e-)vägen
I april redovisade Kungliga biblioteket förstudien 
Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker 
till bibliotek. Därmed är grunden lagd för att bredda alla 
biblioteks tillgång till e-resurser.

Av Martin Engman

e-böcker och andra e-resurser med öppen data, är en 
nationell lösning i KB:s regi en förutsättning, menar 
Svensk Biblioteksförening. Det var skälet till att före-
ningen i januari 2013 beslutade att med 500 000 kronor 
i utvecklingsbidrag till KB, medfinansiera en förstudie 
om vilka insatser som krävs för att underlätta för bib-
lioteken att tillhandahålla e-böcker. Förstudien är ett 
underlag för att förbereda det uppdrag om e-resurser 
som Litteraturutredningen föreslagit att KB ska få. 
John Augustsson utsågs till KB:s projektledare för arbe-
tet med förstudien. När arbetet skulle inledas kommen-
terade Christina Jönsson Adrial, avdelningen för sam-
ordning och utveckling, KB:s framtida roll: ”Det finns 
helt enkelt ingen annan som kan göra det. En nationell 
infrastruktur är en positiv lösning för det lokala biblio-
teket. Biblioteken slipper kostnader för systemet även 
om licenskostnaderna för själva böckerna kvarstår.”

För Inga Lundén, Svensk Biblioteksförenings ord-
förande, handlar nationellt tillgängliggörande av 
e-resurser om något väsentligt: ”Det är viktigt att även 
understryka bibliotekens roll och insatser när det kom-
mer till läsfrämjande och informationsförsörjning. 
Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för 
tillhandahållande av e-böcker en förutsättning för bib-
liotekens kärnuppdrag: att öka läsandet och tillhanda-
hålla medborgarna fri tillgång till information.”

försiktig förstudie utpekar LIBRIS och SKL. KB anser 
att den mest effektiva distributionsplattformen för 
både biblioteken och låntagarna är att utgå från Libris. 
I och med KB:s pågående arbete med att ta fram ett nytt 
katalogsystem, finns stora möjligheter att även kunna 
integrera olika aktörer och medieleverantörer i det sys-
temet. Libris skulle därmed utgöra grunden till den 
tekniska infrastruktur som behövs för en nationell lös-
ning.

”Förmedlingen av e-böcker till bibliotekens lokala 
kataloger kan ske via Libris, antingen enbart eller 
parallellt med kommersiella alternativ”, menar John 
Augustsson.

Förstudien konstaterar att ett sammanhållet system, 
för att fungera fullt ut, behöver en central organisation 
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att agera 
förhandlingspart för licensering av e-böcker på folk- 
och länsbibliotekens vägnar.

”Under förutsättning att SKL intar rollen som central ▸▸
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förhandlingspart och KB får uppdraget med tillhörande 
medel, finns alla möjligheter att förverkliga en sam-
manhållen nationell lösning”, säger Christina Jönsson 
Adrial.

Även om förstudien till stor del föranletts av behovet 
av tillgång på e-böcker för utlån till folkbibliotekens 
användare, anger förstudien att samma grundläggande 
teknik kan anpassas till även andra bibliotekstypers 
behov. Förstudien betonar att inte minst universitets- 
och högskolebiblioteken kan tänkas vara hjälpta av en 
centraliserad och väl integrerad distributionsplattform 
för spridning av lärosätenas publikationer och doku-
ment.

John Augustsson menar att ett par villkor behöver 
uppfyllas för att någon av de två sammanhållna varian-
terna som förstudien beskriver, ska uppnås.

– Dels bör KB ges ett förtydligat uppdrag i enlighet 
med vad Litteraturutredningen föreslår, dels behöver 
SKL i egenskap av central förhandlingsorganisation av-
tala om att distributionen åtminstone även ska kunna 
ske via LIBRIS.

menIngen med FörenIngen | UtvecklIngsstöd

Hur ska KB genomföra förstudiens resultat?
– Om ett förtydligat uppdrag skulle utebli kan KB tolka 
det som att ett mer ambitiöst, sammanhållet system 
som innefattar även den upphovsrättsligt skyddade 
materialsfären, inte är något man bör ägna sig åt. I så 
fall kommer fokus ligga på att över tid på olika sätt till-
gängliggöra fritt material, som Open Access, myndig-
hetspublikationer och upphovsrättsligt fri skön- och 
facklitteratur, avslutar John Augustsson. 

Inga Lundéns kommentar till förstudien är att den är 
viktig, men att den bara är ett startskott. 

– Det behövs betydligt mer resurser för att KB ska 
kunna ta sig an frågan om uppbyggnad av ett hållbart 
nationellt e-bokssystem, säger hon.

I ett seminarium på Årsmöteskonferensen i Örebro 
redogör John Augustsson för resultaten i studien, 
onsdag 15 maj kl 11.00.

▸▸
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– En mindre högskola kan ha svårt att be-
tala för tillgång till de vetenskapliga tid-
skrifter som de behöver inom sina tvärve-
tenskapliga utbildningar.

Det säger Marianne Granfelt, general-
sekreterare i Sveriges Universitets- och 
högskoleförbund, SUHF. Det är en intresse-
organisation och frivillig sammanslutning 
med 40 universitet och högskolor som med-
lemmar, som i SUHF företräds av rektorer 
och förvaltningschefer.

SUHF:s roll är att vara en arena för sam-
verkan och en arena som erbjuder stöd, råd 
och verktyg till sektorn. I förbundet finns 
ett antal arbetsgrupper för särskilda frågor, 
exempelvis kvalitetsfrågor och utveckling 
av ledarskap. En grupp är Forum för bib-
liotekschefer som tar sig an diskussioner 
om frågor som berör de vetenskapliga tid-
skrifterna, som alltså kan bli för dyra för ett 
läro säte. 

SUHF har också en extern roll i den hög-
skolepolitiska debatten, som lobbyist och 
inflytelserik remissinstans. För universitet 
och högskolor är ett område som intresse-
rar omvärlden, åtminstone är begrepp som 
kunskap, forskning och högutbildad arbets-
kraft obligatoriska inslag i mer eller mindre 
politiska diskussionerna som förs om Sveri-
ges framtida välstånd och välfärd. 

Samtidigt är det inte givet att den om-
värld som uttrycker stora förhoppningar 
och kravliknande förväntningar vet särskilt 
mycket om förutsättningarna för univer-
sitet och högskolor, alltså den sektor där 
högre utbildning ges och där kunskap och 
forskning produceras.  

Det är ett av skälen till att SUHF under 

våren publicerar ett manifest med titeln: 
”Framtiden börjar nu – Manifest för dialog 
om den svenska högskolan 2030”. 

– Politiskt har högre utbildning inte va-
rit så intressant, åtminstone inte jämfört 
med skolfrågorna, men vi tycker oss se en 
förändring där, att intresset ökar, säger 
Marianne Granfelt, som medverkar på Bib-
lioteksdagarna, för att tala under rubriken 
”Högskolesektorn idag och i framtiden”.

Från SUHF:s sida är detta ett exempel på 
den intensifierade dialog som förbundet, 
med manifestet som utgångspunkt, vill ha 
med det omgivande samhället. 

– Vi vill utifrån manifestet ge en bild av 
högskolan i framtiden, men också beskriva 
hur det ser ut idag. Det är till exempel inte 
självklart att man känner till vilken stor 
sektor det är, att den årligen omsätter 70 
miljarder kronor och som inräknat stu-
denterna sysselsätter en halv miljon män-
niskor. 

Och till denna stora sektor knyts alltså 
förhoppningar vilket inte på något sätt är 
unikt för Sverige. De flesta länder nämner 
forskningens och kunskapens betydelse för 
den omsusade framtiden.

– Vi ska ha god samverkan med andra, 
men när alla har synpunkter på det vi gör 
måste vi också ha modet att stiga åt sidan, 
betrakta och utforska saker på andra sätt än 
de förväntade, säger Marianne Granfelt.

SUHF vill självfallet att forskning kom-
mer till användning, som underlag för 
exempelvis politiska beslut, vilket kräver 
att lärosätena blir bättre på att berätta om 
aktuell forskning.

– Samtidigt är det viktigt att forsknings-

resultat inte tolkas som en entydig sanning. 
SUHF vill allmänt bli bättre på att be-

skriva de förutsättningar som råder för uni-
versitet och högskolor samt tala för behov 
av förändringar. 

– Vi tror att lärosätena måste profilera sig 
mera, alla ska inte göra samma sak. Profile-
ring kan handla om hur utbildning bedrivs 
– på campus eller på distans – och hur man 
samverkar med regionen. Bibliotekshög-
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Att bevaka

– Vi ska ha god samverkan med andra, men 
när alla har synpunkter på det vi gör måste vi 
också ha modet att stiga åt sidan, betrakta och 
utforska saker på annat sätt än det förväntade, 
säger Marianne Granfelt. 

Manifest ska ge en bild 
av högskolan i framtiden
Högre utbildning och forskning är en stor och inflytelserik sektor men ändå relativt okänd. Det vill 
SUHF ändra på.

Av MarieLouise Samuelsson
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skolan inom Högskolan i Borås är ett exem-
pel på etablerad och framgångsrik ämnes-
profilering. 

Hinder för profilering är bland annat 
kvalitetsutvärderingssystemet, som enligt 
SUHF, riskerar att driva mot likriktning. 

– Vi har inget emot det faktum att det 
finns en examensordning, men den sortens 
kontroll är inte samma sak som likriktning.

Frågor om högre utbildning och forsk-
ning är ofta förknippad med sysselsättning. 
Att utbildning bör göra studenter ”anställ-
ningsbara” är ett återkommande krav från 
näringslivets företrädare. I en rad rapporter 
och seminarier ifrågasätter intresseorga-
nisationen Svenskt Näringsliv ”nyttan” av 
vissa utbildningar och särskilt humaniora 
ses med skepsis. 

– Det finns sällan en positiv förväntan på 
humaniora, säger Marianne Granfelt som 
också påpekar att SUHF varit kritiskt till 
att regeringens satsning på särskilt strate-
giska viktiga forskningsområden (i 2009 års 
forskningsproposition) inte omfattade hu-
maniora och samhällsvetenskap.

– Men där tycker vi nog att det har svängt 
lite från Utbildningsdepartementets håll 
och i 2012 års forskningspropp.

Hon understryker värdet av samarbete 

med näringslivet, men menar att företagen 
kan behöva lära sig mera om lärosätenas 
förutsättningar. 

– Syftet med högre utbildning är inte 
alltid det som organisationen Svenskt 
Näringsliv drömmer om, men då kanske 
man inte tänker på att utbildningen be-
drivs enligt högskolelagens uppsatta mål. 

Hon ser också behov av det omvända, att 
universitet och högskolor får ökad förstå-
else för företagen. 

– Det handlar om att ha ömsesidig res-
pekt för olika villkor och för att verksam-
heter inom företag och lärosäten bedrivs i 
olika hastigheter.

Ett exempel på viljan till dialog med 
näringslivet är att SUHF:s årliga konferens 
kommer att ha temat ”Kompetensförsörj-
ning”, ett begrepp som kan sägas ha ett 
viktigt signalvärde också i förhållande till 
politiken.

Det är inte bara Svenskt Näringsliv som 
talar om anställningsbarhet och företagens 
behov av arbetskraft med rätt utbildning. 
Också socialdemokraterna, som partiledare 
Stefan Löfven, talar liksom centerpartiet, 
om ”matchning” och om sådant som att 
akademin måste agera i bättre samklang 
med industrin.  

Det är folkpartiet och Jan Björklund som 
har det politiska ansvaret för högre utbild-
ning och forskning. Men på senare tid har 
moderaterna tagit egna initiativ och kom-
mer före sommaren att lägga fram ett eget 
högskolepolitiskt program.

Det finns alltså flera tecken på det öka-
de politiska intresset som SUHF tycker sig 
märka och därmed skulle kanske frågorna 
rentav kunna märkas i valrörelsen 2014.

– Vi hoppas förstås på det, via manifes-
tet och andra aktiviteter vill vi hinna lägga 
fram våra synpunkter före valet. Men vi 
vill samtidigt komma bort ifrån att politi-
ken följer mandatperioderna som innebär 
att våra förutsättningar förändras allde-
les för ofta. Det har till exempel hänt lite 
för mycket inom lärarutbildningen, säger 
Marianne Granfelt.

– SUHF vill se en långsiktig överenskom-
melse, bortom mandatperioder och över 
partigränserna. 

menIngen med FörenIngen | omvärld

Följ omvärldsspåret – lyssna på Marianne 
Granfelt på Biblioteksdagarna i Örebro, 
fre 17 maj kl 9.45
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menIngen med FörenIngen | konFerenser

Att synliggöra

”15 % av deltagarna har kvar nåt i huvudet efter en kon-
ferens – det är värdelöst att skicka folk på konferens 
om man inte följer upp efteråt”. Orden är Anna Chris-
tina Rutquists. Hon är länsbibliotekarie i Värmlands 
län och talade på årets mars-konferens i Umeå. Men 
i vilket sammanhang nämnde hon då detta med kon-
ferenser? Ja, det handlar förstås om det samverksans-
projekt som startades 2003 i Värmland och som invol-
verade länets samtliga kommun- och sjukhusbibliotek, 
universitetsbiblioteket och Mediacenter. Målet var att 
skapa ett Bibliotek Värmland med gemensamma värde-
ringar och bättre samordning av resurser för att kunna 
ge bättre service till brukarna. Knappt ett decennium 
senare, blev Bibliotek Värmland Årets bibliotek 2012 
och som det heter i motiveringen en förebild för ”vad 
samarbete mellan bibliotek inom en region kan betyda 
för samhällsutvecklingen”. I motiveringen fick man 
också beröm för det strategiska sätt på vilket man sökt, 
fått och använt EU-kompetensmedel. Man får anta att 
uppföljning av kompetensutvecklande konferenser har 
ingått och ingår i den strategin. För kompetensutveck-
ling är just nu fokusområde för Bibliotek Värmland som 
driver EFS-projektet KUB (ESF: Europeiska Socialfonden; 
KUB: Kompetensutveckling för bibliotekspersonal) som 
involverar folkbiblioteken i Dalarna, Värmland, Gävle-
borg och Uppsala.

För att nå dit man vill och bli ett sammanhållet Bib-
liotek Värmland har man sysslat ganska mycket med 
hardcore-frågor: gemensamt biblioteksdatasystem, 
modeller för framtidens fjärrlån, en gemensam inter-
aktiv webbkatalog, hur förbättra upphandlingspro-
cessen etc. Men man har också gjort sådant som att 
ta fram ett marknadsföringsmaterial bestående av de 
mest ljuvliga affischer – dessa utgör en ganska ansenlig 
procent av det som dröjde sig kvar hos mig efter Umeå-
konferensen. 

Rubriken på konferensen i Umeå var Reclaim the 
Library. Frågan är vad vi ska kräva tillbaka? Och har det 
som ska krävas tillbaka någonsin tagits ifrån oss…? I 
biblioteksvärlden är man nu för tiden väldigt förtjust 
i att diskutera bibliotek i termer av ”re-” – reclaim, re-
invent etc.

Reclaim betyder krav på förändring menar Jens 
Thorhauge, som höll konferensens första semina-
rium. Vi har hört hans tankar förut, i lite olika för-
packningar, men det är alltid bra att bli påmind om 

hur man kan tänka kring att utveckla biblioteken i en 
föränderlig värld och ett multikulturellt samhälle där 
ut maningarna är många: digitaliseringen, den kul-
turella medialiseringen, ett nytt bildningsideal, nya 
forskningspraktiker, ökande klyftor… och där bibliote-
kets roll fortfarande är att bilda samhällsmedborgaren. 
Ett nytt bibliotekskoncept krävs med rum för lärande, 
inspiration, möten och eget skapande. Utmaningarna 
för forskningsbiblioteken är Open Access, att skapa 
kvalificerade interaktiva studiemiljöer, tillhandahålla 
undervisning i webbkompetenser och åstadkomma en 
tätare integration av biblioteksservice i undervisning 
och forskning. 

Tänk public service, dvs ett bibliotek för alla. Gör 
man det måste man utveckla mer differentierade er-
bjudanden, menar Thorhauge. En ny organisation be-
hövs, men inte gestaltad kring en samling böcker utan 
för att man är en service för olika människor.

Bokpratet behöver knappast reclaimas men det kan 
tas till nya underbara nivåer som den konstform det är 
– det visade bibliotekarierna från Holmsunds bibliotek 
Craig McDonald och Kendra McDonnell. De talade om 
bokprat 2.0, det vill säga hur man kan arbeta läsfräm-
jande på ett nytt sätt genom inter aktiva skrivtavlor, s k 
smartboards. Och Kendra McDonnell demonstrerade 
hur ett bokprat uppbyggt kring interaktivitet kan gå 
till genom att helt enkelt genomföra ett. Här, det in-
såg man ganska snabbt, öppnar sig en värld av kreativa 
möjligheter för hur man kan inte bara kan förmedla 
böcker via text och bild utan även arbeta konkret ge-
nom att visa, klicka, skriva till, länka till filmklipp, 
göra animationer, ge bakgrundsinformation och skapa 
mervärden kring berättelsen om en bok. Kort och gott 
möjligheter att både implementera ny teknik och böck-
er på ett sätt som fångar intresset hos barn och unga 
eftersom de kan vara delaktiga på andra sätt än som 
passiva lyssnare. Men det kräver investeringar i form 
av pengar, utbildning och tid. Smartboards är inte bil-
liga och de kräver ett lämpligt fysiskt utrymme. Biblio-
tekarierna kan behöva utbildning för att utnyttja det 
interaktiva bokpratets alla möjligheter. Sist men inte 
minst: det tar tid att förbereda och bygga upp en pre-
sentation. 

Läsning 2.0 är något som litteraturvetaren Alexandra 
Borg ägnar sig åt när hon med stöd av Bonnierförlagen 
och Riksbankens jubileumsfond beforskar ett i hög 

Slalomåkning 
mellan teori och praktik
Årets upplaga 
av Umeås 
mars-
konferens bjöd 
på en snitslad 
bana genom 
en mångfald 
aspekter.

Av Henriette Zorn
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grad aktuellt område: digitaliseringens konsekvenser 
för boken och läsaren. Hur upplever man en bok som e-
boksfil i en läsplatta? Förändrar formatet vår förståelse 
för vad vi läser? Förändrar formatet hur vi läser och var-
för? Vad händer när den tidigare privata läsningen blir 
social eftersom den digitala boken är delbar?

Det finns förstås en kommersiell utgångspunkt i 
Borgs forskning: det handlar om att ringa in fram-
tidens läsare/bokkonsument, spåra nya konsumtions-
mönster men också matcha nya läsargrupper och om 
hur produkter bäst kan utformas för att tillfredsställa 
olika behov.

Det här är ett område som vi nog framöver kommer 
att få höra mycket om, Umeåkonferensen gav bara en 
försmak. 

Något som däremot kan behöva reclaimas är en 
litteratursyn på biblioteken. I alla fall om man får tro 
Maria Ehrenberg på Regionbibliotek Halland som till-
sammans med Kultur i Väst och Regionbiblioteket 
Stock holm driver projektet ”Fördjupad syn på skön-
litteratur på svenska bibliotek”.

Inom ramen för projektet håller man som bäst på att 
bearbeta den enkätundersökning som man genomfört 
med ambitionen att omfatta samtliga kommunbiblio-
tek. Det man vill ta reda på är just vilken syn på skönlit-
teratur som finns på biblioteken, som finns i olika för 
biblioteken relevanta dokument och undersökningar 
och förstås inom bibliotekarieutbildningen. Vi kom-
mer att ha anledning att skriva mer om detta eftersom 
en rapport om resultaten ska publiceras. Men Maria 
Ehrenbergs kanske viktigaste poäng är att utan en väl 
genomtänkt litteratursyn som man bottnar i står man 
sig som bibliotekarie och bibliotek också slätt i debatter 
som de som på sistone förts kring Lilla hjärtat, Tintin 
eller varför inte favoriten i repris: kring gallring. 

Maria Ehrenberg anser att bibliotekarier borde vara 
mer synliga i t ex litteraturdebatter eftersom biblio-
tekarier är ”experter på läsandets praktik”. Det finns en 
siffersalva också, hämtad ur årets folkbiblioteksstatis-
tik, som borde få folkbibliotekskåren att sträcka på sig 

och ge sig själv en välförtjänt klapp på axeln: 
Sveriges bibliotek höll 2012 i närmare 6 000 läse-

cirklar (som sluten sammankomst), 2 600 läsecirklar 
var öppna. Man höll vidare i 21 443 bokprat och man 
arrangerade sammanlagt drygt 2 400 författarbesök. 
Om man håller sig till Författarförbundets minimire-
kommendation för framträdanden skulle det i pengar 
betyda 14,5 miljoner kronor som Sveriges bibliotek sat-
sar på författarbesök. En titt på dessa siffror gör det lätt 
att instämma i Maria Ehrenbergs slutsats:

– Hallå förlagen, vi är ert bästa skyltfönster så sluta 
bråka med oss!

Reclaim en författare – så skulle man kunna sam-
manfatta det oavbrutet spännande föredrag som Erik 
Jonsson, redaktör för det norrländska litteraturmagasi-
net Provins, höll. Det handlade om Ivar Conradson, en 
gång banbrytande poet, en modernismens före gångare, 
konstnär och homosexuell som umgicks i kretsen 
kring Tora Dahl och Knut Jaensson. Så försvann han, 
tystnade någon gång i slutet av 1920-talet. 1950, efter 
tjugo års tystnad, kom han åter i offentlighetens ljus 
i samband med ett stort stipendium. Det har funnits 
oklarheter i Conradsons Skellefteåbakgrund – det finns 
inget skrivet om den och större delen av Conradssons 
liv var Stockholm utgångspunkten för hans verksam-
het. 

Erik Jonsson har forskat i Conradsons Skellefteå-
bakgrund och hans märkliga öde gav en uppvisning i 
ett komplicerat och delikat detektivarbete i kända och 
okända källor – kort sagt hur man kan arbeta med ar-
kiv, bibliotek, kyrkoböcker och lägga ett biografiskt 
pussel. Här finns material till en hel bok och om den ut-
kommer någon gång kommer åtminstone jag att kasta 
mig över den. Tills vidare får man hålla utkik efter en 
essä i ämnet i något kommande nummer av Provins.

Ingen konferens utan en bevingad sentens. Den stod 
Barbro Bolonassos , chef för det ”mångspråkiga” biblio-
teket i Fisksätra, för:

”När världen krymper måste biblioteket bli större”

Konferensen 
Reclaim the Library 
arrangerades av 
informations- och 
lånecentralen Umeå, 
Länsbiblioteket i 
Västerbotten, Svensk 
Biblioteksförening, 
Svensk biblioteksför-
ening – regionförening 
Västerbotten, Umeå 
stadsbibliotek och 
Umeå universitetsbib-
liotek.

Mer om KUB 
(och KompoBib 
2020) på Bib-
lioteksdagarna: 
torsdag 16 maj 
kl 10.30.

foton: stefan engström



Högt ovanför taket till mitt första bibliotek
Svävar mina drömmar
Kasperteater, kungar och drottningar
Beatles och krakel spektakel
Blev till vitaminer för min fantasi

Bibliotekarien var kortklippt
I hemsytt och rejäla skor
Hon hade en lustig bil 
med utfällbart säte i bakluckan, 
som Kalle och knattarna
I den kunde jag få skjuts över himlen
till Gubbängsvägen 22

Högt ovanför taket till min ungdoms bibliotek
Vid gamla saluhallen i Karlstad
Doft av grönsaker och böcker
svävar Martinson, Boye, Gullberg och Ferlin
Jag bodde djupt därinne 
i bibliotekets pulserande hjärta
poeter och Hollywooddrömmar
A pictoral history of the Talkies
Kerstin Thorvall, Stars och Stig Dagerman
Jean Harlow i vit duchesse 
Som rann som vaniljglass längs kroppen 

Ur skuggorna klev Piaf, 
Inte större än ett barn, som jag
Och sjöng så att murarna skakade
Jag slukade varje rad som skrivits
Jag måste förstå
Tog tåget till Stockholm
Läste mikrofilmer under Asplunds kupol
Varje tidningslägg i arkiven på KB
beställdes fram och kopierades
Det var magi som räcker än idag

När min dotter kom hem från skolan
med en kasse
Med hälsning från biblioteket
En morgon i maj 2012

Rikard Wolff

Exklusivt för BBL med benäget tillstånd av Rikard Wolff. 

Rikard Wolff. 
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 Maria Norkvist är något så  
 ovanligt som informations- 
 scenograf. Hon arbetar på  
 Länsbibliotek Sörmland med 

en kombination av information och rumslig 
gestaltning. Hon ansvarar även för webb-
platsen Biblioteksrummet.se – ett ställe där 
man samlat material som ska locka till in-
spiration att förändra biblioteksrummet. 

– Bibliotekens behov är ju olika beroende 
på vem man vänder sig till. Men här kan 
man bli inspirerad och lockad att utveckla 
rummet på nya spännande sätt. Något som 
även gör att verksamheten samtidigt ut-
vecklas positivt. Alltför ofta glöms detta 
samband bort, menar Maria Norkvist. 

Webbplatsen är en unik nationell resurs 
där vem som helst kan ta del av bilder, fil-
mer och artiklar som ska inspirera till att 
förändra biblioteket. Bibliotek som föränd-
rat sig delar med sig, men även specialis-
ter som berättar om sina tankar kring ljus, 
ljud, färg, form och funktion. Biblioteks-
rummet.se har intervjuat ansvariga för att 
ta reda på hur verksamheten kan utveck-
las i samklang med biblioteksrummet. I fallet med 
exempelvis TioTretton i Kulturhuset i Stockholm, delar 
arkitekterna Ortiz-Björklund med sig av sina tankar 
kring skapandet av biblioteket. Även bibliotekets pro-
cessansvarige, Amanda Stenberg, berättar om sina er-
farenheter från att målgruppen, dvs barnen, redan i ett 
tidigt skede var med om att komma med önskemål och 
förslag. 

 – Men visst är det svårt att i dagens ekonomiskt 
bistra verklighet hävda sig och få förståelse för bety-
delsen av att satsa på biblioteksrummet. Det gäller att 
hjälpa till och hitta bra argument för vad det betyder 
för verksamheten. Men det gäller att göra det nu! 

Maria Norkvist understryker att det inte räcker med 
att köpa nya möbler samt tänka form och design för 
att göra en förändring som verkligen ska leda till en 
utveckling av verksamheten. Man måste, precis som 
i exemplet med biblioteket i Delft i Holland, ställa 
många frågor innan man förändrar: Målgruppen? Ljud 
eller oljud i biblioteket? Hur kan man få biblioteks-
besökarna att stanna lite längre och låna en bok till? 

Biblioteksrum som inspirerar

En makeover av biblioteksrummet kan förbättra verksamheten. På inspirationssajten 
Biblioteksrummet.se kan man ta del av positiva exempel på hur man kan förvandla 
biblioteket till ett rum som man verkligen vill vara i. 

Inspirationsbild från 
Biblioteksrummet.se

Kan man använda ny teknik för att skapa ett bibliotek 
där alla hittar och kan orientera sig? 

– Biblioteksvärlden kan även lära av andra yrkes-
grupper. Inom handeln finns relevant och bra kunskap 
om bemötande och marknadsföring. Bland annat delar 
professor Jens Nordfält med sig av sina tankar kring 
hur biblioteken kan använda butikernas knep för skylt-
ning – kunskap som kan resultera i att man t ex lånar 
ytterligare en bok, konstaterar informationssceno-
grafen Maria Norkvist. 

Hon uppmanar slutligen alla att höra av sig med tips 
om spännande bibliotek man besökt. Eller varför inte 
skicka in bilder på bibliotek? Även rapporter och artik-
lar välkomnas för att tillsammans göra webbplatsen än 
mer användbar.  

ÅE

Fakta
Webbplatsen är 
ett resultat av 
KompoBib2020, 
ett kompetens-
utvecklingsprojekt 
delfinansierat av 
ESF för biblioteken i 
Sörmland, Västmanland 
och Örebro län. 
Biblioteksrummet.se 
administreras av 
Länsbibliotek Sörmland.

Mer om bl a KompoBib2020 blir det på Biblioteks-
dagarna i Örebro i seminariet Arbetsplatslärande – 
ett annorlunda sätt att lära? Tors 16 maj kl 10.30.
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Lyft referensarbetet, kuratera mera! BBl 
kommentar

”Content curation in libraries. Is it the new black?” 
skrev informationsspecialisten Judy O´Connell i maj 
2012 och satte fokus på ett begrepp som kommit i ropet 
under det senaste året, dock inte i biblioteksvärlden. 
Content curation är framför allt en ny het trend inom 
medie- och kommunikationssfären och brukar där be-
skrivas som en process att upptäcka, filtrera, kommen-
tera och dela information genom sociala medier.  

Låter det bekant? Visst beskriver det vad 
bibliotekarier i alla tider har gjort, det nya 
är möjligen att det ska ske i sociala medier. 
På samma sätt som bibliotekarien samlar 
ihop böcker, tidskriftsartiklar eller län-
kar som svar på en fråga, handlar ”content 
curation” om att samla länkar, texter, fil-
mer, bilder m m inom ett speciellt område 
och publicera och kommentera dem på nä-
tet. Men noteras bör: Det handlar inte bara 
om att samla eller tweeta länkar! Det gäller 
att placera resurserna i ett sammanhang 
och göra urvalet meningsfullt. Context is 
king!

Att ”innehållskuratering” blir en trend 
just nu, tyder på att mängden information 

på nätet känns övermäktig för allt fler och att behoven 
av filtrering och hjälp att sortera fram det mest intres-
santa, är akuta. Men om nu content curation är en lös-
ning på problemet, ska vi som bibliotekarier verkligen 
överlåta den här uppgiften till andra nätaktörer? 

Vi är förvisso vana att stå i vår disk och vänta på 
frågor och därefter kuratera innehåll som motsvarar 
fråge ställarens behov. Men i ett samhälle där informa-
tionen flödar över alla breddar är det dags att inta en 
mer aktiv roll. Content curation är som gjort för oss, nu 
har vi chans att ta det traditionella referensarbetet till 

Gunilla Fors är bibliotekarie på 
Malmö stadsbibliotek

en ny nivå. Vi vet var vi ska leta, är vana att göra urval, 
organisera informationen och att dela med oss till våra 
besökare. Det nya är att göra det innan vi får frågan – 
och att göra det på nätet. Det kan handla om att fånga 
upp lokala frågeställningar, dagsaktuella ämnen, om-
diskuterade frågor – leta upp guldkornen, göra ett kva-
litetsurval och sätta in resurserna i ett sammanhang. 

Aktiv content curation från bibliotekens sida har 
alla förutsättningar för en win-win situation: Vi sparar 
tid och skapar mervärde för våra användare, samtidigt 
marknadsför vi bibliotekariernas digitala kompetens. 
Vi visar att vi inte bara kan välja tryckta böcker utan 
att vi kan fungera som ”kvalitetsfilter” när det gäller 
internet. Idag har vi en enorm konkurrens från t ex 
Google och Wikipedia och vi måste själva se till att göra 
oss hörda i mediebruset. Vi måste ”pusha” vår kunskap, 
visa upp vad vi kan – och då är content curation en ut-
märkt möjlighet. Amerikanska ALA skrev för mindre än 
ett år sedan: ”The need for human guides to informa-
tion is what has made librarians critical for past gene-
rations. It will only continue as we make the shift into 
content curation”. 

Utnyttja era bloggar, wikis, Twitter och Facebook-
konton till att kuratera innehåll, prova Scoop it och 
Papper.li, som skapar tidningsliknande sammanställ-
ningar eller den bildfokuserade Pinterset, viktiga spe-
lare inom kurateringshajpen. Ta steget från sporadiska 
läs- och länktips till en mer medveten strategi, kura-
tera innehåll i aktuella frågor, hjälp till med informa-
tionsurvalet i syfte att skapa relevans och samman-
hang! 

Länk till Judy O’Connell’s text:
http://www.slanza.org.nz/uploads/9/7/5/5/9755821/
may2012.pdf

Säg nej till skräpet. 
Delta med oss
i Skräpplockardagarna.

www.skrapplockardagarna.se
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UtBlIck Om e-böcker Tottie Lönn

Internationellt

Ständigt dessa e-böcker!
Det stora slaget om e-böckerna fortsätter. 
Konferenser och möten avlöser varandra 
under hela våren. Alla parter inom bran-
schen måste förhålla sig till vilka föränd-
ringar som sker: juridiskt, ekonomiskt och 
tekniskt. Förlagens och författarnas oro 
för att biblioteken ska förorsaka minskade 
intäkter genom sin utlåning verkar kväva 
hela utvecklingen. OECD:s uppmaning till 
ländernas regeringar att ta på sig en star-
kare roll i utvecklingen och utarbeta lagar 
som är klara och tydliga både för brukare 
och utgivare, har ännu inte gett resultat. 
Hittills har inget land skaffat sig en policy 
när det gäller e-boklån. Storbritannien har 
dock begärt en översikt för att kunna ta 
ställning och resultatet lär väntas inom en 
snar framtid. Kanada planerar en nationell 
e-låneplattform för biblioteken för att de 
inte ska hamna i händerna på tredje part. I 
många länder överlämnar man makten till 
förlagen att ställa villkor. Förlag, och i viss 
mån bibliotek, fruktar dessutom konkur-
rens från Amazon.com. Företaget startade 
sin e-bokutlåning 2011 i USA och har sedan 
utvidgat den till Storbritannien, Frankrike 
och Tyskland.
(The Economist 23/3, www.oecd-library.org, m.fl )

EU

Puffar för e-böcker
EU-kommissionären Neelie Kroes talade 
varmt för den framtida e-boksmarknaden 
och EU under den franska bokmässan Salon 
du Livre i Paris i mars. Hon har mycket 
positiva förväntningar inför den digitala 
bokrevolutionen och avfärdar svårighe-
terna. Den största risken är att EU-länderna 
inte inser fördelarna med de nya möjlighe-
terna och inte vågar ta några risker, anser 
hon. 

E-bokförsäljningen i USA står för 25 
procent av den samlade bokförsäljningen, 
medan vissa av EU:s 27 medlemsstater bara 
kommit upp till 2 procent. Om europeiska 
verksamheter ska kunna konkurrera med 

amerikanska mediejättar duger det inte 
längre med nationella initiativ utan man 
måste agera europeiskt för att kunna 
hävda sig globalt, menar hon. Användarna 
förväntar sig tillgång till böcker när som 
helst oavsett teknik och land. Gränsöver-
skridande lösningar för rättigheter inom 
EU, en eventuell gemensam europeisk 
onlineplattform samt samma moms för 
såväl pappers- som e-böcker i hela EU, var 
några bland kommissionärens önskemål. 
Det kräver dock enighet av samtliga 27 
medlemsländer.
(www.actualitte.com, Søndag Aften 2013:4 m.fl.)

DANMARK

Nationell lösning?
Det måste skapas en samlad nationell lös-
ning för inköp och utlån av e-böcker under 
Danskernes Digitale Bibliotek, skriver den 
danska biblioteksföreningens ordförande 
Vagn Ytte Larsen i ett pressmeddelande. 
Alla existerande utspel bör betraktas som 
försök som ska utvärderas vid utgången av 
2014. Fysiska och digitala medier ska vara 
likställda. Den biblioteksavgift som gäller 
fysiska material bör utvidgas till att också 
gälla digitala medier, men nivån ska var 
rimlig. Bibliotekens och skattebetalarnas 
pengar ska inte användas som en ekono-
misk hävstång för att hålla liv i pressade 
branscher utan enbart användas för att 
säkra danskarnas tillgång till alla typer av 
material, menar Vagn Ytte Larsen. 

Nog har man försökt med samarbete om  
e-bokutlåning! E-boktjänsten ereolen.dk 
utsågs 2012 till det mest nyskapande och 
perspektivrika projektet inom biblioteks-
sektorn. Detta samarbete mellan biblio-
teken och förlagsbranschen startade 2011 
och löpte ut 2012. Förhandlingarna om att 
fortsätta projektet strandade eftersom de 
stora förlagen fruktade att förlora ekono-
miskt. 

Nu lanserar dessa förlag ett alternativ till 
ereolen.dk, kallat ebib.dk. I ereolen.dk be-
talade biblioteken förlagen för varje nerlad-

dat lån. Ebib.dk bygger på att biblioteken 
köper enskilda e-böcker på samma sätt som 
man köper fysiska böcker, men med rätt att 
låna ut e-boken fem gånger. 

Biblioteken och bokmarknaden har olika 
intressen. Liknande strider pågår i många 
länder.
(htpp://db.dk, Søndag Aften 2013:4 m.fl.)

USA

Förlagen har makten
De sex största förlagen i USA har olika 
policy. Simon & Schuster har hittills vägrat 
att sälja e-böcker till biblioteken men har 
ändrat sig. HarperCollins e-böcker utgår 
då de lånats 26 gånger. Penguin har ett 
försöksprojekt med licenser för e-böcker, 
men dessa löper ut efter ett år. En del vill 
att biblioteken behandlar böcker på samma 
sätt som tryckta böcker, vilket bl a innebär 
att e-böckerna ska ”gallras ut” periodiskt. 
ALA har länge protesterat mot förläggare 
och distributörer, som man anser har en 
oacceptabel prissättning vid försäljning 
av e-böcker till biblioteken. ALA:s Digital 
Content and Libraries Working Group har 
nu utarbetat ett gratis hjälpmedel, ALA 
Ebook Media & Communications Toolkit 
, dvs mallar och råd i PR-arbetet för en 
rättvis e-bokutlåning. 
Se även notis sid 40.
(www.americanlibrariesmagazine.org)

Bibliotek utan böcker
Apparater, massor av e-böcker till utlån 
men inga fysiska böcker. Så kommer 
–  enligt planerna som blivit omskrivna 
i många medier de senaste månaderna 
– en typ av bibliotek att se ut i staden San 
Antonio i Texas. ”Biblio Tech” ska finnas i 
avlägsna förorter och i landsbygden runt 
staden och ge gratis tillgång till e-böcker. 
Projektet kräver åtminstone 250 000 dollar 
till licenser för de första 10 000 böckerna. 
Biblio Tech ska inte ersätta det nuvarande 
bibliotekssystemet, endast komplettera 
det. Enligt uppgift öppnas det första Biblio 
Tech i höst.
(www.huffingtonpost.com, ABC News m.fl.)
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månadens Uppsats MarieLouise Samuelsson

June Söderström: 
Skolbiblioteket i 
lärarutbildningen 
Lärarstudenters syn på 
informationssökning och 
skolbibliotek.
Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap 
vid institutionen biblioteks- 
och informationsvetenskap. 
Bibliotekshögskolan, 2012. 

Blivande lärare har en positiv syn på biblioteken som läranderesurs och kan, helt i 
enlighet med läroplanen, tänka sig nära samarbete med bibliotekarier.  
Samtidigt ger inte lärarutbildningen nödvändigtvis kunskap om bibliotekens 
verksamhet. 

 Det framgår i June Söderströms uppsats 
Skolbiblioteket i lärarutbildningen. För-
fattaren har en bakgrund som biblioteks-
assistent, bland annat vid gymnasiebiblio-

tek och beskriver hur hon genom sitt arbete upplevde 
hur undervisningen förändrades till ett mer ”elevcen-
trerat arbetssätt”. Detta har som bekant inneburit att 
elever ska arbeta mer självständigt. Därför behöver de 
kunna informationssökning och inte minst få verktyg 
som hjälper dem att avgöra vilken information som är 
relevant och tillförlitlig. 

Det elevcentrerade arbetssättet introducerades i den 
läroplan som infördes 1994. Enligt den ska eleverna 
också utveckla ”informationsvetenskaplig kompetens 
och ett vetenskapligt sätt att tänka”. Skolornas rekto-

rer förväntas ta ansvar för att eleverna har 
möjlighet att söka information via skolbib-
lioteket.  

Biblioteket ses alltså som en ”lärande-
resurs” och en av grunderna i undervisning 
och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Sedan 1994 har också läroplanen fram-
hållit nödvändigheten av ett närmare sam-
arbete mellan bibliotekarier och lärare. 

Flera rapporter och studier som Söder-
ström använder i sin uppsats understryker 
enskilda lärares betydelse. 

I ”Skolbibliotekets pedagogiska roll” 
(2002) drog Louise Limberg, professor i bib-
lioteks- och informationsvetenskap, slut-

satsen att det som främst påverkar bibliotekets roll är 
individuella lärares arbetsmetoder och deras syn på 
kunskap och lärande. Också om biblioteket är proaktivt 
i utvecklingen av undervisningsmetoder är bibliote-
karier beroende av hur lärarna vill arbeta. 

Att undersöka hur blivande lärare tänker kring skol-
bibliotek blir följaktligen intressant ur ett biblioteks-
perspektiv. I sin uppsats utgår June Söderström bland 
annat från Malin Böwes uppsats från 1997: ”Biblioteket 
i lärarutbildningen: Intervjuer med 13 blivande sam-
hällskunskapslärare”. 

Söderström vill undersöka de tänkbara förutsätt-
ningarna för samarbete mellan lärare och bibliote-
karier samt jämföra med Böwes uppsats för att se even-
tuella förändringar. 

Men nej, inte särskilt mycket verkar ha hänt. 
Lärarstudenterna från 1997 och de åtta som Söder-
ström intervjuade under 2011, ger uttryck för likarta-
de uppfattningar: De är generellt positiva till att i sin 
kommande yrkesverksamhet använda sig av skolbib-
lioteket. Samtidigt har de under sin lärarutbildning 
inte fått särskilt mycket information eller undervis-
ning om skolbiblioteket. Biblioteket ses alltså inte som 
en naturlig och kontinuerlig del av undervisningen 
på lärarutbildningen. Bibliotekspersonalen betraktas 
istället som en resurs att uppsöka vid behov. 

Flera av lärarstudenterna är flitiga biblioteksbe-
sökare, men det är inte samma sak som att de är med-
vetna om hur lärare kan använda sig av biblioteket och 
av bibliotekariers kompetens. 

Några av studenterna uttrycker vidare oro för att 
skolledningar inte ska se värdet av biblioteket, de be-
farar att rektorer med begränsad budget ska skära ned 
på sådant som skolbibliotek. Detta trots att skollagen 
fastslår att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. 

Men det framgår också att lärarstudenterna kan ha 
goda skäl att tvivla på lagens tillämpning i praktiken. 
En av informanterna, som vikarierat som lärare innan 
sin utbildning, beskriver en gymnasieskola där det 
bara fanns ”ett obemannat bokrum som kallades biblio-
tek”. 

Även om lärarstudenter idag har ungefär samma 
uppfattning om skolbibliotek som lärarstudenterna 
hade 1997, finns en skillnad: de studenter som inter-
vjuades 2011 har att förhålla sig till internet och digita-
lisering. 

Därför är det inte självklart att en blivande lärare ser 
ett obemannat bokrum som ett problem eller en brist. 
Några lärarstudenter menar nämligen att ”boken och 
biblioteken snart har spelat ut sin roll” och att det är 
tveksamt om dessa alls kommer att finnas kvar. Detta 
därför att man istället föreställer sig ”en digitaliserad 
värld med elektronisk kurslitteratur, läsplattor och 
nerladdningsbara medier direkt från nätet”. 

Att blivande lärare år 2011 (då intervjuerna gjordes) 
alltså inte ser någon som helst koppling mellan biblio-
tek och sådant som digitaliserad (kurs)litteratur fram-
står som häpnadsväckande. Åtminstone bekräftar det 

Synen på skolbiblioteket hos framtidens lärare



biblioteksbladet 04:2013 | 35

att lärarstudenter inte får särskilt mycket information 
om skolbibliotekens verksamhet. 

June Söderströms uppsats är intressant läsning för 
att den frilägger kontraster mellan å ena sidan läro-
planers retoriska ambitioner för biblioteken som 
”läranderesurs”, å andra sidan den verklighet där det 
inte är givet att lärarutbildningen omfattar sådant som 
informationssökning och bibliotekskunskap. 

Dessutom ger uppsatsen viss inblick i själva lärarut-
bildningen, en sedan länge kritiserad och omdebatte-
rad högre utbildning som de senaste åren varit och är 
föremål för förändring och omfattande reformer, allt 
med avsikt att höja kvalitet och kunskapsinnehåll.

Till sist är det svårt att inte notera att June Söder-
ströms uppsats innehåller små, men störande korrek-
turfel – dubblerade ord och annat som t ex en hand-
ledare borde ha upptäckt – i en annars välskriven 
uppsats fri från de språkliga tillkortakommanden som 
beklagligt nog är vanliga i den här typen av kunskaps-
produktion. 

recensIoner

Cheryl LaGuardia
Magazines for Libraries 
21. ed., ProQuest, 2012

Magazines for Libraries är en unik publikation i biblio-
teksvärlden med över 5 500 recensioner av tidskrifter 
för folk-, skol- och forskningsbibliotek. Men är denna 
tryckta bibliografi relevant för dagens svenska biblio-
tek?

Första upplagan av Magazines for Libraries kom 
1969 och gavs ut på initiativ av Bill Katz, som bland 
annat har varit redaktör för tidskrifterna The Refe-
rence Librarian och The Acquisition Librarian. Den 21:a 
upplagan gavs ut i november 2012 med Cheryl LaGuar-
dia, bibliotekarie vid Harvard University, som redaktör. 
Intervallen mellan upplagorna har växlat genom åren; 
den föregående gavs ut 2011.

Magazines for Libraries gör inte anspråk på att vara 
en komplett tidskriftsbibliografi, utan innehåller ett 
urval av de mest centrala tidskrifterna för olika biblio-
tekstyper. Urvalet har gjorts av 178 ämnesspecialister, 
varav de flesta är bibliotekarier på amerikanska bib-
liotek, och recensionerna är indelade i 164 kategorier. 
Ämnesindelningen följer inte något vedertaget klassi- ▸▸

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

fikationssystem, utan är skapad enkom för 
denna publikation. Breda kategorier som 
”History”, ”Science and technology” och 
”Economics” varvas med ”Do-it-yourself”, 
”Pets” och ”Paranormal”. Antalet recen-
sioner varierar kraftigt mellan ämnes-
kategorierna. Exempelvis recenseras 
132 psykologitidskrifter, men endast 22 
medicintidskrifter. I genomsnitt innehåller 
varje kategori 34 recensioner. 

Ämneskategorierna inleds med en 
introduktion till ämnet samt en beskriv-
ning av hur publiceringen ser ut inom 
området.  Därefter följer förteckningar över 
de mest användbara tidskrifterna för olika 
bibliotekstyper samt de viktigaste referens-
källorna inom området.  

Varje recension inleds med utförlig 
bibliografisk information om tidskriften. 
Det framgår om den är refereegranskad och 
i vilka databaser den är indexerad. Tyvärr 
är en del av förkortningarna så kryptiska 
att de är svåra att tyda. Det anges även hur 
många bokrecensioner ett genomsnittligt 
nummer av tidskriften innehåller samt hur 
långa dessa brukar vara. Man får också reda 
på om utgivaren är villig att skicka gratis 
provnummer till bibliotek samt vilken typ 
av bibliotek tidskriften riktar sig till. 

I och med att ämnesspecialisterna har 
valt ut de viktigaste tidskrifterna inom 
varje område är de flesta omdömena 
mycket positiva. Det innebär dock inte att 
innehållet är ointressant. Recensionerna 
är välskrivna och innehåller diskussioner 
kring tidskriftens inriktning och betydelse, 
teoretiska utgångspunkter, eventuell 
partiskhet och tänkt målgrupp. Exempel på 
artiklar nämns ofta och vanligtvis avslu-
tas recensionen med en rekommendation 
angående vilken typ av bibliotek som bör 
ha tidskriften. 

Magazines for Libraries är ett använd-
bart, men långtifrån heltäckande, verktyg 
för beståndsutveckling. Man erbjuds en 
god överblick och får hjälp att identi-
fiera centrala tidskrifter inom en mängd 
ämnesområden. Denna publikation riktar 
sig dock främst till amerikanska bibliotek 
och den anglosaxiska dominansen bland 
titlarna är följaktligen mycket stark. Trots 
det upptäckte jag vid en genomgång av 
kategorin ”European history” att tre av 
titlarna saknas på KB.

Det är relativt små skillnader mellan den 
nya upplagan och den föregående. 216 titlar 

har valts bort och 244 nya har tillkommit. I 
de flesta fallen beror förändringarna på att 
en ny ämnesexpert har anlitats. Det hade 
varit intressant att se hur stora förändring-
arna hade blivit om samtliga ämnesspecia-
lister hade bytts ut.

Tidskrifterna i Magazines for Libraries 
kommer från mer än 2 500 olika förlag. De 
förlag som har fått med flest titlar är Rout-
ledge, Wiley-Blackwell, Sage och Oxford 
University Press. Enligt redaktören Cheryl 
LaGuardia har flera av ämnesexperterna 
haft svårigheter att få tag på gratis recen-
sionsexemplar av vissa tidskrifter. Även 
detta kan ha påverkat urvalet.  

Man kan fråga sig varför Magazines for 
Libraries fortfarande ges ut endast i tryckt 
form. Sanningen är att recensionerna 
sedan några år tillbaka finns i databasen 
Ulrichsweb, som innehåller bibliografisk 
information om mer än 300 000 tidskrif-
ter. Men det man inte får i databasen är 
introduktionstexterna, en del av den bib-
liografiska informationen och framför allt 
överblicken.

Mattias Asplund
Kungliga biblioteket

Ingrid Atlestam & Randi Myhre (red.)
Det mångspråkiga biblioteket: en 
nödvändig utopi
BTJ förlag, 2012

Under titeln samlas 
avsändare med am-
bitionen att förmedla 
kompetens och öka 
vår medvetenhet om 
bibliotekets inte-
grerande uppdrag i 
en föränderlig värld. 
Det finns gedigna 
erfarenheter från 
bibliotek på orter som 

Vara eller stadsdelar som Rosengård. Det 
finns manualer, återgivna rapporter och 
studier som ger mer av överblick och förut-
sättningar. Variationen mellan texterna, de 
ingångar till ämnet de ger och hur de har 
utformats, är helt följaktligen stor. Någon 
enstaka gång överlappar bidragens innehåll 
varandra men mångfalden perspektiv med 
lika delar närhet och distans till ämnet, 
skapar en förväntan inför varje ny text.  

Vissa bidrag fäster bättre än andra. Tore 
Otterups text om flerspråkighet kan bidra 
till eftertänksamhet inför användningen 
av de parallellspråkiga barnböckerna och 
Twillingpaketen. Längre fram  i boken kan 
man lägga märke till en analys som går ut 
på att de orienteringssystem som varit sty-
rande (ideologier och religion) ersatts av en 
pluralism som ropar på många svar, något 
som biblioteket kan möta som mångkultu-
rell arena. Biblioteket blir såtillvida även 
ett alternativ till de enkla lösningar som 
kan bli utvägen i en allt mer komplicerad 
tillvaro. Samtidigt varnas det för risken 
med att endast värdera den egna verksam-
heten utifrån kriterier som begränsas till 
efterfrågan, hur behoven från ”de många” 
tillgodoses, medan man inte vidkänns och 
missar att utvärdera hur det lagstadgade 
samhällsuppdraget mot prioriterade grup-
per efterlevs. Detta följs upp av Lisbeth 
Stenberg som ger en bild av hur majori-
tetssamhället historiskt vidmakthållit 
en ojämlikhet. Hon visar exempel från 
bibliotek där man med tjänster och litte-
ratur tycks prioritera majoriteten framför 
gruppen nya svenskar.

Ingrid Altestam resonerar kring priori-
teringar. Hur långt från kärnverksamheten 
ska man befinna sig? Och vad låter sig 
faktiskt utföras bättre av andra aktörer? 
Den efterföljande argumentationen och 
visionen för media på andra språk än 
svenska, hör till det mer engagerade och 
verklighetsanknutna. 

Junko Södermans bidrag om media-
försörjning på andra språk än svenska är 
mycket informativt och tydliggörande i 
frågor som ansvarsfördelning. Det behöver 
dock följas upp i takt med utvecklingen 
inom området (kapitlet kan med fördel 
läsas tillsammans med Ann-Christine 
Brunnströms text om medieinköp). 

En reflektion är hur mycket av de före-
dömliga exempel, projektformer eller 
strategier som presenteras, kräver i tid och 
resurser för ett positivt utfall. Finns detta 
utrymme i verksamheterna idag?  

Boken i sin helhet rekommenderas för 
den som redan är eller vill bli aktiv. Ett 
mindre urval texter kan fungera som dis-
kussionsunderlag vid kommande arbets-
platsträffar. Har din lokala beslutsfattare 
ett exemplar?

Mikael Gille
Bibliotekarie

▸▸
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krönIka Erik Stattin

 Jag skulle vilja ägna den här krönikan åt att utvärdera fem sentenser 
från internetåldern, eller som åtminstone har inspirerat densamma, 
ofta i form av förutsägelser. En del känns kanske igen och har förekom-
mit som slagträn i diverse debatter. Jag har själv slängt mig med dem 

i diverse sammanhang. En del har fortfarande 
framtiden för sig, medan andra måste sägas 
vara av tvivelaktigt värde. Här är de:

”All tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att 
särskilja från magi” (Arthur C. Clarke, 1962)

Jag är säker på att Steve Jobs hade den här 
som bonad på sitt kontor, och Google har 
säkerligen tänkt på det när de skapat sina glas-
ögon (Google Glass) med vilka man alltid har 
ett sökresultat i ögonvrån. Svenska Memoto 
lanserar inom kort en kamera man kan fästa 
vid kläderna som löpande tar bilder av allt 
som finns framför mig. Men automagisk teknik förvandlas snabbt till en social 
mardröm. Konsekvenserna av att vi alla är vandrande övervakningskameror 
lär bli en av de stora diskussionsfrågorna de kommande åren och förändra sät-
tet på hur vi interagerar med varandra i grunden.  

”Information Wants To Be Free” (Stewart Brand, 1984)
Det här seglivade uttrycket tror jag vi med säkerhet kan avskriva. När den ame-
rikanska rättsapparaten slog ner med hela sin kraft på Aaron Swartz iver att fri-
göra en skärva av det han upplevde som tillhörande det gemensamma kultur-
arvet – vilket med största sannolikhet också bidrog till hans tragiska självmord 
– krossades det sista unsen av sanning i denna cyberutopiska devis. 

”Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad” (William Gibson, 1993)
Kanske mindre som en kommentar till den digitala klyftan, och mer som en 
uppmaning att leta på oväntade ställen (eller tidsepoker) efter innovationer 
som är före sin tid, tror jag att den här fortfarande gäller. 

”På internet vet ingen att du egentligen är en hund” (Peter Steiner, 1993)
... och ingen bryr sig heller! Jag tänker på nyheten från Danmark, att vissa 
företag börjat använda ”robotar” (alltså automatiserade datorprogram) för att 
grovsortera i jobbansökningar. Tanken är god: låt algoritmen fokusera på kom-
petensen hos de sökande, inte på saker som kön, etnicitet eller ålder. Men vem 
kontrollerar att programmet inte gör just det? 

”Du är inte en kund om du inte betalar för det; du är produkten som säljs” (blue_beetle, 
2010). Sant! När förlagsgiganten Elsevier nyligen köpte upp Mendeley (en social 
nätverktjänst för akademiker) påmindes plötsligt dess användare (jag bland 
dem) att all den information som de frivilligt har bidragit med, helt plötsligt 
finns i händerna på ett företag som inte riktigt skriver under på alla deklara-
tioner om öppenhet och kanske har andra intentioner för hur insamlad data 
ska användas. Jag fascineras ständigt över den nyvakna indignation som gra-
tisanvändare plötsligt uppbådar inför det faktum att saker faktiskt får kosta på 
internet. 

”I framtiden kommer allting bli ett kafé” (Stephen Gordon, 2011). 
För en stockholmare är det här minst sagt sant. Det går inte en dag utan att 
en ny Espresso House öppnar i den här staden. Med största sannolikhet kom-
mer den litterära institutionen Rönnells förvandlas till en kaffe-med-mjölk-
inrättning när det tvingas läggas ner på grund av marknadshyror. Nu tror 
jag förvisso att kaféfloran mer är ett fördömande av den andefattiga moderna 
kontorsarbetsplatsen, som tvingar ut laptop-arméerna till de oergonomiska 
(men ack så mycket trevligare!) kafémiljöerna, än ett eskalerande koffeinbero-
ende i samhället. 

Syriens folk är i akut behov av mat, vatten och sjukvård. 

Vi är på plats för att rädda liv och vi behöver din hjälp.

Ge din gåva på redcross.se
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I kommunal regi – igen

Biblioteksdriften i Hällefors ska återigen skötas av kommunen. Det har 
bildningsnämnden beslutat. Under tjugo års tid har biblioteket drivits av Häl-
lefors Bokhandel AB.

– Det är ett ideologiskt beslut, menar entreprenören Anna-Karin Svarten-
gren.

Tillsammans med kollegan Maria Dahlqvist driver Anna-Karin Svartengren 
 utöver biblioteket   också en bokhandel samt turistbyrån på orten i Örebro län. 
Bolaget står även bakom driften av en filial i Grythyttan.

– Inga klagomål har framförts och vi har skött oss enligt tydliga avtal med 
kommunen. Så det är klart att det känns tråkigt, säger Anna-Karin Svarten-
gren.

Ambitionen är att biblioteket åter ska vara i kommunal regi den 1 septem-
ber 2014. Bildningsnämndens ordförande Stefan Backius (V):

– Förutsättningar och krav på bibliotekets verksamhet förändras. Att verk-
samheten bedrivs i egen regi är en viktig förutsättning för ett processinriktat 
utvecklingsarbete.

Bildningsnämndens beslut var inte enigt.
ÅE

kärvt läge för folkhögskolebibliotek
Inte en enda av landets folkhögskolor har en heltidsanställd bibliotekarie, trots 
att de flesta skolor har ett bibliotek. Det visar en enkät bland landets alla folkhög-
skolor som BIFF, Bibliotek i folkbildning och folkhögskola, låtit göra.

– Vi vet att många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt och eftersom skol-
lagens krav på skolbibliotek inte gäller på folkhögskolorna finns det anledning att 
tro att en del skolor sparat in på biblioteken, säger Karina Roloff, bibliotekarie, 
Sundbybergs folkhögskola.  

Hittills är det cirka hälften av 150 folkhögskolor som svarat på frågor om skol-
bibliotek. Längre fram i sommar ska slutresultatet sammanställas och analyseras, 
meddelar BIFF. Men redan nu kan man se att bemanningen varierar från helt obe-
mannat till sporadisk bemanning, vilket kan innebära allt från en timme per vecka 
till trettio timmar per vecka. Det är oftast en lärare, bibliotekarie eller annan per-
sonal som ansvarar för biblioteket. Även inköpsbudgeten varierar kraftigt. Några 
bibliotek saknar helt budget för inköp medan andra har en inköpsbudget på allti-
från 5 000  till 200 000 kronor per år.

– Jag tror att om man har ett bibliotek, och om det står obemannat största 
delen av tiden och om man inte får resurser att förnya beståndet, kommer det inte 
att användas speciellt mycket och då blir det lätt att man drar ner ännu mer – en 
nedåtgående spiral, menar Karina Roloff.

Det finns folkhögskolor som helt saknar bibliotek! Annika Hultén, ordförande i 
BIFF, menar att folkhögskolebiblioteket befinner sig, som mycket annat i samhället, 
i ett skifte. Hon konstaterar att det också krävs mycket av en skolbibliotekarie.

– Vara uppdaterad, vara påläst, synliggöra och vara tillgänglig för möten för 
att kunna förmedla på bästa sätt. Och därtill försöka ha en målsättning som man 
snickrat ihop med engagerade lärare. Plus själva grunden: förmedla detta till skol-
ledningen så att den verkar för en hållbar biblioteksverksamhet på skolan. Till 
detta krävs tid!

ÅE

En längre text publiceras i ett kommande nummer av BBL

årets ALMA-pristagare
Isol alias Marisol Misenta får Årets litteraturpris till Ast-
rid Lindgrens minne, ALMA. Isol är bilderbokskonstnär, 
serietecknare, grafiker, författare, sångerska och komposi-
tör. Hon är född 1972 och bor i Argentina. Priset består av 
ära, världsberömmelse och fem miljoner kronor.

Juryns motivering:
Isol skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd. Hennes bilder 

vibrerar av energi och explosiva känslor. Med en återhållen 
palett och ständigt nya bildlösningar tänjer hon på invanda 
perspektiv och flyttar bilderboksmediets gränser. Hon utgår 
från barns klara blick på världen och ger deras frågor drastiska 
uttryck och öppna svar. Med befriande humor och lätthet 
behandlar hon även tillvarons mörkare sidor.

Isol är illustratör och oftast även författare till de 
böcker hon illustrerar. Ett av hennes mest kända verk är 
bildsättningen av Paul Austers julberättelse ”El cuento de 
Auggie Wren” från 2003, som består av tredimensionella 
collage av teckningar. Hennes böcker är utgivna i ett 
tjugo tal länder. Isol har fått mer än tjugo böcker publi-
cerade som blivit översatta till åtta olika språk, dock ännu 
inte till svenska. Men efter att priset offentliggjorts står 
det klart att Lilla Piratförlaget kommer att ge ut Numeralia, 
en bok som Isol och poeten Jorge Luján gjort om siffor. 
Alfabeta kommer att ge ut de böcker där Isol står för 
både text och bild. Hennes arbete som illustratör har 
uppmärksammats internationellt, bland annat mottog 
hon the Golden Apple prize 2003.

Vid sidan om sitt framgångsrika bilderboksskapande är 
hon känd som sångerska i den elektroniska popduon Isol/
Zypce som hon har tillsammans med sin bror Federico, 
samt i barockensemblen The Excuse. Hon har också gjort 
en skiva (Dark One, 2007) med den amerikanska musik-
gruppen Alsace Lorraine.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) över-
lämnas vid en ceremoni på Stockholms Konserthus den 27 
maj 2013. ÅE
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Daniel Forsman blev 1 maj ny bibliotekschef vid 
Chalmers i Göteborg. Han hoppas att jobbet som biblio-
teks chef ska vara lika spännande, roligt och utvecklande 
som hans nuvarande jobb som avdelnings chef för 
informa tions resurser och tillgängliggörande vid Chalmers, 
har varit.

– Målet är att leverera tjänster till Chalmers forskning 
och utbildning som ligger rätt i tiden. Att erbjuda det 
förväntade och dessutom komma fram med tjänster som 
våra användare inte visste att de behövde men älskar när 
de upptäcker, säger han.

Det var långt ifrån självklart att Daniel Forsman skulle 
söka tjänsten efter nuvarande bibliotekschefen Annika 
Sverrung, som gått i pension i vår. Han erkänner att de 
senaste chefstillsättningarna vid Stockholms universitets-
bibliotek och Luleå tekniska universitetsbibliotek haft stor 
betydelse och inspirerat honom att söka jobbet som bib-
liotekschef. Hans erfarenheter av bibliotekssystem, publi-
cering, utveckling av elektroniska tjänster, undervisning 
och förvärv innebär goda insikter och en bred förståelse 
för ett modernt forskningsbiblioteks verksamhet. Daniel 
Forsman ser nu fram emot många utmaningar. 

– För mig personligen: att växa in i rollen som biblio-
tekschef. För biblioteket är det en utmaning att vara till-
räckligt flexibelt och att anpassa verksamheten efter nya 
behov och samtidigt bevara kraften i de tjänster som är 
basen i vår nuvarande verksamhet. Den tekniska infra-
strukturen och informationsförsörjningens utveckling är 
en utmaning. Nya affärsmodeller och samarbetsmönster 
som utmanar de traditionella, skenande mediakostnader 
och omställningen till Open Access, är andra utmaningar.

Utvecklingen av publikationsdatabaser till forskningsda-
tabaser som kan hantera information om såväl pågående 
forskningsprojekt som den vetenskapliga produktionen är 
väldigt spännande och angelägen, menar Daniel Forsman. 

– Att möta lärosätenas behov av stöd kring strategisk 
publicering, bibliometrisk analys, rankningsfrågor, data-
curation och datavisualisering är fortfarande verksamhe-
ter i stark utveckling och som har stor efterfrågan. 

Finns det inte en risk att du fastnar i administrationsdelen nu?   
– Man får nog inse att en stor del av jobbet handlar om 
administration och möten. Men framförallt handlar det ju 
om människor, om utveckling och att arbeta för ett klimat 
och en organisation som utvecklas och förbättras. Inte 
för bibliotekets egen skull utan för våra användare. Det 
uppdrag som Chalmers bibliotek har gentemot Chalmers 
forskning och utbildning är modernt och väldigt tydligt. 
Bibliotekets organisation är etablerad och väl fungerande 
med utarbetade rutiner. Det är en förmån att få ta över 
ledarskapet för Chalmers bibliotek med så många dedike-
rade och kompetenta medarbetare.  
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Vad är det som lockar med chefskapet? 
– Under min tid som avdelningschef har jag 
haft möjlighet att via Chalmers ledarskaps-
utveckling få en bättre förståelse för chef-
skapet. Jag hoppas kunna arbeta med ett 
inspirerande och situationsanpassat ledar-
skap grundat i ett coachande förhållningssätt. 
Med detta kopplat till en tydlighet för verk-
samheten grundad i Chalmers övergripande 
vision och mål samt bibliotekets uppdrag, 
hoppas jag kunna bidra till ett arbetsklimat 
där medarbetare växer och utvecklas sam-
tidigt som vår verksamhet anpassas efter 
Chalmers behov. Det är en utmaning och den 
utmaningen lockar och inspirerar mig.

ÅE

Målet är att leverera 
tjänster till Chalmers 
forskning och ut 
bildning som ligger 
rätt i tiden, säger 
Daniel Forsman, ny 
bibliotekschef vid 
Chalmers.

ny bibliotekschef lockas av utmaningar
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går mot trenden
Eskilstuna stadsbibliotek ökar i både 
besök och utlån – frukten av ett långsik-
tigt och målmedvetet arbete, säger man 
själv. SKL:s medborgarundersökning visar 
också att Eskilstunaborna är betydligt mer 
nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 
jämfört med 2010. 

Förra året ökade Eskilstuna stadsbiblio-
tek antalet besökare med 12 procent. Främst 
ökade besöken vid Stadsbiblioteket och Mö-
tesplats Fröet där man mer än tredubblade 
besöken, från 12 400 2011 till 38 400 besök 
2012. Även andra s k Mötesplatser har haft 
besöksökningar, en Mötesplats har haft mins-
kade besök.

Eskilstuna stadsbibliotek består av Stads-
biblioteket, tre filialer, sex Mötesplatser, en 
bokbuss och en webbplats. 

Stadsbiblioteket ligger i centrala Eskilstuna. 
Filialbiblioteken finns i i Lagersberg, Tors-
hälla och Årby. Mötesplatserna finns i Alberga, 
Fröslunda (Fröet), Skogsängen (Mötesplats 
Söder), Kjula (Tallgläntan), Nyfors (Under-
hund) och Skiftinge (Palatzet).

Det höga antalet besökare bryter en nedåt-
gående trend som pågått de senaste åren och 
har skett trots att Bokbussen stått stilla sedan 
i höstas och därmed fått färre besökare. 

Även utlåningen har ökat – det totala an-
talet utlån på bibliotek och Mötesplatser har 
ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är 
ökningen 12 000 utlån. 

Själva förklarar man de positiva siffrorna 
med att de nya mötesplatserna nu har fun-
nit sina former och att satsningen på ny ut-
formning av avdelningen för barn och unga på 
Stadsbiblioteket har gett effekt.

Därtill arbetar man långsiktigt och mål-
medvetet utifrån den verksamhetsidé som 
kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011. 

Man konstaterar också att de virtuella 
besöken har minskat, utom när det gäller 
besöken i bibliotekets publika katalog. 
Troligen beror minskningen på att fler 

USA: nu släpps 
e-böcker till 
biblioteken

Nu har det sista stora amerikanska förlaget 
gett efter för bibliotekens krav om tillgång 
till e-böcker. Bibliotek i New York blir först 
med att låna ut e-böcker från förlaget Simon 
& Schuster. Från förlagets sida ser man en 
fördel i att på nära håll få bättre insyn i ut-
låningen och hur låntagarna beter sig.

Maureen Sullivan, ordförande i den 
amerikanska biblioteksföreningen ALA, 
höjde rösten i fjol när hälften av titlarna på 
NY Times topplista inte gick att låna som 
e-bok på bibliotek. I ett öppet brev betonade 
hon att ALA inte tänkte ”passivt se på när 
ett antal förläggare förnekar oss tillgång till 
våra kulturella tillgångar. Vi måste ge röst åt 
dagens och morgon dagens läsare”.

Förlaget Simon & Schuster har nu ingått 
ett ettårigt e-boksavtal och pilotprojekt med 
tre bibliotekssystem i New York. Redan nästa 
månad får biblioteken i New York tillgång till 
Simon & Schusters e-boklista. Enligt avtalet 
får varje inhandlad e-bok lånas ut i fritt antal 
gånger men bara till en låntagare i taget. Bib-
lioteksanvändare som inte vill ”köa” kommer 
att få erbjudande om att köpa böckerna.

– Vi hoppas att Simon & Schuster inom 
en snar framtid även kommer att utöka 
pilotprojektet utanför New York. Böcker och 
kunskap – i alla format – är nödvändigt. 
ALA och våra medlemmar välkomnar ny och 
utökad digital tillgång för alla, kommenterar 
Maureen Sullivan, ALA.

Hur mycket biblioteken får betala för varje 
kopia är inte offentligt. Andra förlag som ex-
empelvis Random House tar tre gånger mer 
betalt för böcker till bibliotek än andra och 
Harper Collins har ett system där varje bok 
kan lånas ut 26 gånger. Därefter måste biblio-
teket teckna en ny licens.

ÅE

nominera till 
oscarspriset!

Bibliotekarier uppmanas 
att nominera en person 
eller förening som ut-
märkt sig för gott folk-
bildningsarbete eller 
på annat sätt verkat i 
god folkbildningsanda. 
Oscarspriset är ett nytt 
pris som delas ut av Oscar 
Olsson-museet i Malmö och NBV, Nykterhets-
rörelsens bildningsverksamhet i Skåne. 

Oscar Olsson, även kallad ”studiecirkelns 
fader” var aktiv inom IOGT och startade den 
första studiecirkeln 1902. Han föddes 1877 och 
var lektor, skolpolitiker (S) och även verksam 
inom godtemplarrörelsen. 

Oscar-priset består av ett stipendium på 
10 000 kr.

I juryn sitter Margareta Pålsson, landshöv-
ding Skåne och juryns ordförande, Kerstin 
Rydbeck, professor i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Uppsala universitet, Annelie 
Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet, 
Mats Bernerstedt, Föreningen för Folkbild-
ningsforskning och Civilsamhällets organi-
sationer i samverkan samt Stellan Boozon, 
universitetsadjunkt i vuxenpedagogik och 
ledamot i Mimers nationella råd för folkbild-
ningsforskning. 

Syftet med Oscar-priset är att uppmärk-
samma goda förebilder och öka medveten-
heten om folkbildningens insatser. 

Nomineringar ska vara Oscar Olsson-
museet tillhanda senast 15 juni 2013.

Nominera via e-post till  
monica.bokenstrand@nbv.se

ÅE

”Själva förklarar man de positiva 
siffrorna med att de nya mötes-
platserna nu har funnit sina former 
och att satsningen på ny utformning 
av avdelningen för barn och unga på 
Stadsbiblioteket har gett effekt.”

använder sig av Facebook (som inte ingår 
i beräkningen) för att söka information, i 
stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på 
eskilstuna.se. 

Även utlåningen av musik har minskat 
vilket gör att man nu slutar att köpa in fler 
cd-skivor. I stället har man anslutit sig till 
Musikwebben från vilken man kan ladda ner 
musik till sin dator eller mp3-spelare helt gra-
tis under sju dagar. 

BBLBBL
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kulturhus på modet
Nu har ännu en kommun tagit steget närmare till en 
märkesbyggnad som ska rymma både kultur- och bib-
lioteksverksamhet.

Om det första spadtaget tas 2015 eller 2016 är ännu 
inte klart men klart är att invånarna i Karlshamn kan se 
fram emot ett nytt kulturhus av dansk design på Östra 
Piren.

I slutet av januari i år avgjordes den årslånga projekt-
tävling som samlat 46 förslag från olika arkitektbyrårer. 
Tre kontor togs ut som finalister innan valet slutligen 
föll på den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Las-
sen (i samarbete med SLA och Buro Happold) och deras 
förslag ”Under tak”.

Och tanken är alltså att just allt ska kunna samlas 
under ett och samma tak i en byggnad tänkt att vara 
en ikon i skulptural form. Utöver bibliotek ska de 5 000 
kvadratmetrarna, uppdelade på två våningar, även hysa 
café, biograf och konsthall. Den beräknade kostnaden 
är 150 miljoner kronor. Men mycket återstår innan 
visionerna kan omsättas i praktiken, bl a finansiering, 
projektering, bearbetning av det vinnande bidrag, 
upphandling…

Nu verkar ett par år hit eller dit knappast göra varken 
till eller från – idén till det nya kulturhuset har grott i 
si sådär 15 år som en del i en långsiktig vision för om-
rådet Östra Piren.

Det uppdrag som arkitekterna har tänkt kring har 
handlat om att skapa en lustfylld mötesplats där många 
olika funktioner kan samsas, utvecklas och befrukta 
varandra. Det handlar om en flexibel men inbjudande 
inre miljö som främjar möten, dialog och demokrati, 
nordiskt ljus och havet inpå knuten – och ja, mycket 
glas blir det – de murriga bibliotekens tid är definitivt 
förbi. 

HZ

Nytt stadsdelsbibliotek i 
Stockholm
Hässelby gård, en förort väster om Stockholm, får ett nytt bibliotek som öpp-
nar i november i år.

Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett lärandecenter och en mötesplats med 
bland annat kafé, föreningslokaler och evenemangsverksamhet. Målet är att i sam-
verkan med andra aktörer främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i 
området. Bland annat är det tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska 
ha olika verksamheter i lokalerna. 

Sedan våren 2008, då biblioteket i Hässelby strand stängdes, har området saknat 
bibliotek.

Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell verksamhet med utlåning av 
media, även ta aktiv del i lokala nätverk och utveckla kontakter och samarbete med 
det lokala föreningslivet och andra verksamheter. 

I Kulturförvaltningens beslutsunderlag framgår att biblioteket ska ha en tydlig in-
riktning på lärande – det ska finnas studieplatser, möjlighet till läxhjälp, språkcafé, 
introduktion för SFI-klasser, IT-stöd, studie- och yrkesrådgivning i samarbete med Ar-
betsförmedlingen, samverkan med Jobbtorget i Vällingby, samverkan med skolorna i 
området samt information och rådgivning från bl a polisen och socialtjänsten. 

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby har beviljats drygt 2,9 miljoner 
kronor från kommunstyrelsen för projektets genomförande under första året. 
Det ger projektet möjlighet att komma igång, hitta former för samverkan och 
få fram en fungerande organisation, menar man. Man betonar också att såväl 
stadsdelsförvaltningen som kulturförvaltningen ser långsiktigt på engagemanget i 
området.

Samtidigt fick ledamöterna från (S), (V) och (MP) back på sin skrivelse om att ge 
Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången 
på skolbibliotek i Stockholms skolor samt ta fram förslag på hur man kan möta de nya 
kraven i skollagen avseende skolbibliotek. 

Kulturförvaltningen instämmer visserligen i skrivelsens omsorg om god tillgång till 
bibliotek för barn och unga men menar – efter samråd med utbildningsförvaltningen 
– att ”Stockholms stads biblioteksplan, i kombination med skollagen och skolinspek-
tionens tillsynsansvar, tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek”. 

Frivilliga krafter för digital delaktighet utreds

I januari fick Linnéuniversitetet ett upp-
drag från regeringen att studera hur frivil-
liga initiativ bidrar till att öka den digitala 
delaktigheten. Uppdraget ska rapporteras 
senast den sista juni i år.

Regeringen konstaterar i uppdraget till 
Linnéuniversitetet att det finns anledning 
att utreda behovet av och möjligheterna 
att stödja insatser för att öka digital delak-
tighet som görs av organisationer, nyckel-
aktörer, eldsjälar och entusiaster runt om 

i landet. I uppdraget ingår bland annat att 
beskriva vilka aktörer som arbetar med 
frågorna, hur de gör det, vad som är fram-
gångsfaktorer och att ge förslag på even-
tuella åtgärder som kan bidra till att nå 
de målgrupper som idag inte nås av olika 
insatser.

Uppdraget till Linnéuniversitetet ingår 
som ett led i regeringens it-strategi, It i 
människans tjänst – en digital agenda för Sve-
rige, för att öka det digitala innanförska-

pet. Regeringens ambition är att alla som 
vill ska kunna använda de möjligheter som 
digitaliseringen erbjuder. För att man fullt 
ut ska kunna delta i samhället och ta del av 
exempelvis information, utbildning, sam-
hällstjänster, sociala nätverk och under-
hållning krävs det i allt högre grad digital 
kompetens och digital delaktighet.

Ungefär 1,2 miljoner svenskar är inte 
digitalt delaktiga. 

HZ
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BTJ till salu
Nu säljer riskkapitalbolagen Ratos och Litorina sitt aktieinnehav i BTJ Group. Man har ingått avtal om överlåtelse av samt-
liga aktier i bolaget till Per Samuelson, styrelseordförande i BTJ Group. 

2003 förvärvade Litorina 75 procent av aktierna i Biblioteks-
tjänst (”BTJ”) av Svensk Biblioteksförening och KF. Under Litorinas 
ledning förvärvade BTJ under 2004 InfoData av Schlumberger och 
koncernen BTJ InfoData bildades. Förvärvet finansierades bland 
annat genom en riktad nyemission till Ratos, som därefter blev 
koncernens huvudägare vid sidan av Litorina.

2005 styckades bolaget upp i InfoData och BTJ Nordic – samma 
år gick InfoData samman med Bonniers Affärsinformation.

Det har under en tid varit känt att BTJ är aktuell för försäljning. 
Nu ser det alltså ut som om företagets styrelseordförande, Per 
Samuelson, eller ett av honom ”kontrollerat förvärvsbolag” som 
det heter i ett pressmeddelande från Litorina, köper samtliga 
aktier i BTJ – för 1 krona!

Ratos, vars ägarandel i BTJ Group uppgår till 66 %, väntades 
godkänna affären vid en extrastämma den 25 april (vid presslägg-
ning av detta nummer, reds anm).

2012 gjorde BTJ en förlust på 1 miljon kronor. För 2013 beräknas 
förlusten till 3 miljoner kronor. 

Svensk Biblioteksförening har en fordran hos BTJ:s ägare Ratos 
och Litorina på 30 miljoner kronor avseende deras köpeskilling 
för föreningens aktier i BTJ. Det handlar om en återstående 

aktieandel om 9,64 % som föreningen sålde 2008 för att därmed 
avveckla sitt ägande helt i BTJ. Det var i linje med de intentioner 
som låg bakom försäljningen av merparten av aktierna i BTJ 
år 2003: bland annat den knepiga sits det innebär för en 
ideell förening att äga ett kommersiellt företag vars kunder är 
föreningens medlemmar. Beslutet att avyttra den återstående 
aktieandelen fattades i samband med att BTJ:s planer på att lägga 
anbud på befintlig biblioteksverksamhet i syfte att driva bibliotek 
på entreprenad, blev kända.

Fordran som förfaller i år har hittills inte realiserats som en 
följd av att Ratos och Litorina i sin tur inte realiserat sitt ägande 
i BTJ – vilket ingick i uppgörelsen med Svensk Biblioteksförening. 
När det nu sker till en summa av 1 krona, innebär det att 
föreningen går miste om sin fordran. Däremot har föreningen 
rätt till ytterligare ersättning om Ratos och Litorina skulle få mer 
betalt för sina aktier. 

Å andra sidan: de tidigare försäljningarna av aktierna, dvs 
merparten, har gjorts i rättan tid, innan BTJ:s negativa värdeut-
veckling blev bestående, och givit väldigt bra betalt – över 200 
miljoner, pengar som förvaltas på ett sätt som ska säkra fören-
ingens framtid.  HZ
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Det litterära hantverkets mästare har han ofta kallats 
– för sin förmåga att i språk och gestaltning undersöka 
parallella förlopp, fånga tystnadens mellanrum och 
ur det verkliga skapa nya världar och tankar. Uppbrott 
och flykt, den roll det förflutnas skuggor spelar för hur 
vi tolkar det pågående samt minnets förmåga att gäcka 
och spela oss ett spratt, är centrala teman i ett förfat-
tarskap som rymmer både prosa och dikt. Romaner 
som I skepnad av ett lejon, Resan hem, Divisadero liksom 
den kanske mest kända, Den engelska patienten, förtrol-
lar och roar i lika hög grad som de oroar. Oroar därför att 
Ondaatje hela tiden söker det ambivalenta, vare sig det 
handlar om gestaltad mänsklig erfarenhet eller om for-
men för det gestaltade: Fakta eller fiktion? Självbiogra-
fiskt eller uppdiktat? – i en roman av Ondaatje, precis 
som i verkliga livet, finns det ofta rätt mycket av sådant 
som man aldrig kan veta riktigt säkert.

Resa och förflyttning liksom att undersöka det av-
gränsades förutsägbarhet är även dessa åter-
kommande motiv i Ondaatjes böcker. Med 
råge iscensätter han det i sin senaste roman, 
Kattens bord, där resan på flera plan blir ett 
slags rit de passage.  Här tas läsaren med på en 
tre veckor lång resa som legat djupt nedsänkt 
i berättarens minne, närmare bestämt ända 
sen den ägde rum 1954. Då stiger den elvaårige 
Michael, eller Mynah kallad, ombord på pas-
sagerarfartyget Oronsay i Colombo i dåva-
rande Ceylon för att resa till sitt nya hemland 
England där hans mor väntar. Det är en färd 
som leder honom bort från det förflutna till 
det som ska bli hans framtida jag, från barn-
domen till vuxenvärlden och inte minst en 
färd från det välbekanta öst, Asien, till det 
främmande väst, Europa.

När den vuxne Michael i sextioårsåldern 
återkallar resan ur minnet förstår vi att inget 
varit mer avgörande för honom än upplevel-
serna under dessa tre veckor i den slutna men 
i barnets ögon mystiska och gåtfulla värld som fartyget 
utgjorde. Just när det gäller berättarens identitet är det 
ett typiskt exempel på sådant som vi inte riktigt säkert 
kan veta. Författaren Ondaatje är noga med att i efter-
ordet påpeka att Kattens bord är uppdiktad. Ändå är det 
tveklöst så att vissa biografiska detaljer överensstäm-
mer, bortsett från att berättaren uppenbarligen blir 
författare som vuxen: 1954 var det år då också Ondaatje 
som just elvaåring lämnade Ceylon för att gå i skola i 
England.

Ganska omgående introduceras vi till det middags-
bord på fartyget som av en av dess gäster lite ironiskt 
omnämns som Kattens bord eftersom det är det mest 
ofördelaktiga bordet och motsatsen till Kaptenens bord 
där de prominenta förstaklasspassagerarna samlas. Vid 
Kattens middagsbord fylkas ett ganska illustert säll-
skap av vindrivna existenser, excentriker och original – 
ett urval karaktärer som Ondaatje likt kort i en kortlek 

delar ut, blandar och fördelar på nytt. Kattens bord må 
stå lägst i skeppsvärldens hierarki men det är också en 
plats där dess gäster kan känna sig osynliga för världen 
och därför också mer otvungna och fria. Allt handlar 
förstås om perspektiv vilket den vuxne berättaren Mi-
chael konstaterar: ”Kring de olika Kattens bord jag be-
funnit mig vid i mitt liv har det alltid varit främmande 
människor som dessa som förändrat mig …”

Vid Kattens bord placeras också pojken Mynah till-
sammans med två andra ensamresande pojkar: den 
beteltuggande tuffingen Cassius och den mer sköra 
Ramadhin som har ett skadat hjärta. Efter försiktig av-
vaktan finner de varandra, utvecklar en stark vänskap 
och blir tre små knivsluga musketörer i bus och upp-
tåg: regeln är att varje dag göra åtminstone en sak som 
är förbjuden. De tillfälligt föräldralösa pojkarna smy-
ger omkring i vuxenvärlden, tjuvlyssnar och spionerar 
gömda i livbåtarna på gästerna, iakttar och fantiserar 

kring det de hör och ser.
Och förutom middagssällskapet vid Kat-

tens bord bjuder detta mikrokosmos på en va-
riation av tänkbara äventyr: en hundgård, en 
teatertrupp, en mästertjuv liksom en miljo-
när döende av en förbannelse. Och i fartygets 
fängelsecell: en mördare som ska ställas inför 
rätta i England. 

Kattens bord är i många stycken en klas-
sisk bildningsroman. Den livserfarenhet som 
pojkarna får under den tre veckor långa resan 
är lika intensiv som varierad – de lär sig stjäla, 
ljuga, utsätter sig för fara och slåss mot natur-
krafter, de löser mysterier, upptäcker musik, 
kvinnor och bitterljuv smärta – och allt de er-
far på det ödesdigra fartyget kommer på olika 
sätt att forma deras vuxna liv.

Michael Ondaatje får det att verka så enkelt 
när han lånar barnets ögon för att återge far-
tygets slutna värld av sensationer och till-
kortakommanden som den vuxna berättaren 

successivt frilägger ur minnet. Det är här hantverket 
kommer in, att få rörelsen mellan de olika tidsplanen 
– mellan ett återskapat förflutet och allt det som senare 
händer som en följd av det som en gång utspelade sig 
– att inte bara fungera utan därtill berikas med dimen-
sioner som fördjupar och komplicerar genom att nya 
fragment av fakta tillfogas som med årens distans och 
erfarenhet kastar nytt ljus över händelserna ombord på 
båten. 

Ondaatje återskapar barndomens magi och fartyget 
som en tank full av underverk så övertygande att man 
är där och då, med pojken Mynah ombord. Samtidigt 
gör Ondaatje det möjligt för oss att vara i den vuxne, 
möjligen lätt resignerade Michael och förnimma sor-
gen över att bli äldre och med en halv livstid på avstånd 
förstå och fylla i allt det där som då, när det begav sig, 
inte kunde förstås.  

Henriette Zorn

Michael Ondaatje
Kattens bord
Översättning: Nille 
Lindgren
Natur & Kultur

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

Välkomna till en 
spännande årsmötesdag!
Efter ett händelserikt 2012 
kan jag konstatera att vi har 
fortsatt mycket att göra till
sammans! 

Därför hoppas jag få träffa 
många av er medlemmar i 
Örebro för föreningens års
möte. Det är inte bara ett 
tillfälle att summera förra 
året. Styrelsen vill också 
erbjuda en möjlighet för alla 
medlemmar att ta del av den 
kunskap och erfarenhet som 
bygger föreningen.

För att möjliggöra det 
arrangerar vi även i år en 
årskonferens samma dag 
som årsmötet och som en upptakt inför Biblioteksdagarna. 
Årsmötet ska ju vara en möjlighet för medlemmar att påverka 
den formella vägen. Det passar inte alla. Med en hel dag runt 
årsmötet öppnar vi för inspel och tankar kring föreningens 
viktigaste frågor.

Onsdag 15 maj är avgiftsfri för alla medlemmar just för att 
vi vill att så många som möjligt ska kunna påverka det kom
mande årets arbete. All den kunskap som finns hos er, enskilt 
eller i nätverk och grupper, är av stor betydelse för att vi ska 
kunna ta oss an framtidens utmaningar och bli en ännu star
kare röst för allas fria tillgång till information och kunskap. 

Under dagen finns möjlighet att diskutera hur vi försvarar 
bibliotekens grundläggande uppdrag, hur fritt biblioteket 
ska vara, hur vi planerar genomföra en samhällsanalys som 
grund för en nationell biblioteksstrategi, hur vi kan opinions
bilda för bemannade skolbibliotek, HBTQfrågor, vårt inter
nationella engagemang och eböckernas framtida möjlig
heter. 

Jag är också glad att få hälsa min kollega Maureen Sullivan, 
ordförande för American Library Association, och Stina 
Oscarsson, chef för Radioteatern, välkomna som storföre
läsare på årskonferensen. 

Vi ses i Örebro!
Inga Lundén

Ordförande 

Unesco om 
bibliotekskunnighet
Unesco har publicerat sitt ramverk för medie och informa
tionskunnighet i skolan och lärarutbildningen i svensk över
sättning. Rapporten tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och understryker 
att medie och informationskunnighet förser medborgaren 
med de kunskaper och kompetenser som krävs för att uppnå 
och åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter. Den beto
nar särskilt betydelsen av artikel 19: ”Var och en har rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar fri
het att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och 
sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel 
och oberoende av gränser.” Rapporten tar upp bibliotekens 
betydelse och särskilt det som benämns bibliotekskunnighet. 

Översättningen av dokumentet till svenska har genomförts 
i samverkan mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Skol
verket, Statens medieråd, Filminstitutet och Filmpedago
gerna. SE

Regeringen har lämnat 
den nya bibliotekslagen till 
riksdagen
Regeringen har beslutat proposition Ny bibliotekslag. Lag
rådet hade inga avgörande invändningar mot lagrådsremis
sen. I sitt tresidiga yttrande föreslår lagrådet ny lydelse av 
lagtexten i de föreslagna paragraferna 1, 9 och 15. Skälet för 
ändringarna är förtydliganden av bestämmelserna så att de 
tillgodoser angivna syften och motverkar problem vid till
lämpningen.

Regeringen har angett att den avser att avlämna propo
sitionen till riksdagen senast i maj 2013 så att riksdagen 
ska hinna behandla den efter sommaruppehållet, men före 
utgången av 2013. Därmed kan regeringens tidplan om 
ikraftträdande den 1 januari 2014 hålla. Den nu gällande bib
liotekslagen (1996:1596) kommer då samtidigt upphöra att 
gälla.

Svensk Biblioteksförening lämnade ett omfattande remiss
svar på regeringens ursprungliga förslag: departementspro
memorian Ny bibliotekslag (Ds 2012:13). Flera av föreningens 
synpunkter hade tillgodosetts i den lagrådsremiss som rege
ringen beslutade i mars 2013. ME
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Hbt-certifiering av Hallonbergens 
bibliotek – ett bemötande projekt

 Hallonbergens bibliotek i 
Sundbyberg är Sveriges 
första hbtcertifierade 
bibliotek. På Alla hjärtans 

dag 14 februari fick biblioteket motta 
sitt certifikat. Det var resultatet av ett 
projekt som genomfördes med stöd av 
utvecklingsmedel från Svensk Biblio
teksförening. Här en kort beskrivning 
av projektet:

”I april 2012 genomgick vi det första 
utbildningssteget av fyra som ingår i 
RFSL:s, Riksförbundet för homosexu
ellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter, hbt certifiering. Vi var åtta 
personer från Hallonbergens bibliotek, 
samt personal från andra verksamheter 
som jobbar med unga i Hallonbergen: 
musikskolan, fritidsgården och Aggre
gat (konstnärlig verksamhet för unga). 

Verksamheterna som strävade mot 
att bli hbtcertifierade, Aggregat och 
biblioteket, utsåg en hbtgrupp som 
hade till uppgift att inventera verk
samheten. Till hjälp hade gruppen 
fyra checklistor från RFSL. Dessa 
innehöll diskussions och faktafrågor 
som underlättade struktureringen 
av arbetet. Hbtgruppen såg bland 
annat över informationsmaterial, 
biblioteksmiljön och styrdokument. All 
personal på Hallonbergens bibliotek har 
regelbundet haft möten där hbtfrågor, 
RFSL:s utbildning, hbtgruppens arbete 
och andra funderingar och reflektioner 
diskuterats. 

I november 2012 gick fjärde och 
sista utbildningssteget av stapeln. Vi 
gjorde RFSL:s digitala och anonyma 

test som visade att vi tillgodogjort oss 
deras utbildning. Arbetet med checklis
torna var också godkänt och i slutet av 
december blev det klart att Hallonber
gens bibliotek är Sveriges första hbt
certifierade bibliotek. 

Hbtcertifieringen har inneburit 
kompetenshöjning och synliggörande. 
Även om fokus har legat på hbtfrågor 
har det funnits stort utrymme att 
diskutera och reflektera över normer 
och bemötande i ett brett perspektiv. 
Tankeprocesser om vad ett bibliotek 
kan och bör vara har startat och vi har 
normkritiskt börjat granska de signa
ler som biblioteket och vi som arbetar 
här sänder ut. Vi har fått kunskap om 
hbtfrågor och begrepp, normkritik och 
diskrimineringslagen. Kunskapen har 
gjort det möjligt att utveckla ett norm
kritiskt och inkluderande arbetssätt. Vi 
tror även att vi nu har en mycket god 
grund för ett välkomnande och respekt
fullt bemötande.

Mer konkret innebär hbtcertifie
ringen att bibliotekets personal en gång 
i månaden framöver kommer att ha 
möten då hbtfrågor och normer är i 
fokus, vi har formulerat hbtriktlinjer 
som gäller för hela Bibliotek Sundby
berg, vi har en webbsida som heter 
Regnbågsbiblioteket och i samband 
med att vi officiellt fick vårt hbtcer
tifikat invigdes en Regnbågshylla med 
böcker relevanta ur ett hbtperspektiv.”

Redovisning och en utförlig rapport, 
som skrivits av Cecilia Bengtsson, 
Regionbibliotek Stockholm, finns på 
föreningens webbplats.

WW

KB:s nya studie 
om e-böcker

Kungliga biblioteket (KB) har publice
rat förstudien Sammanhållet nationellt 
system för distribution av e-böcker till 
bibliotek. I pressmeddelandet skriver 
KB att studien visar att det mest effek
tiva för både biblioteken och låntagarna 
är att utgå från LIBRIS. Studien visar 
också på behovet av en central organisa
tion som SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) som central förhandlingspart 
vad gäller licensiering av eböcker å 
kommunernas och bibliotekens vägnar.

– Förmedlingen av eböcker till bib
liotekens lokala kataloger kan ske via 
LIBRIS, antingen enbart eller parallellt 
med kommersiella alternativ, säger 
John Augustsson, projektledare KB, 
men om lösningen ska bli sammanhål
len måste en central förhandlingspart 
finnas.

– Under förutsättning att SKL intar 
rollen som central förhandlingspart 
och KB får uppdraget med tillhörande 
medel, finns alla möjligheter att för
verkliga en sammanhållen nationell lös
ning, kommenterar Christina Jönsson 
Adrial, avdelningschef KB.

Svensk Biblioteksförening har med
finansierat studien vars syfte var att 
utreda vilka insatser som behövs för att 
underlätta för biblioteken att tillhanda
hålla eböcker och förbereda för det 
uppdrag gällande eböcker som Littera
turutredningen föreslår att KB ska få.

Behovet av en nationell lösning fram
kom redan i rapporten När kommer 
boomen: en kartläggning av e-boken i 
Sverige ur ett biblioteksperspektiv som 
gemensamt togs fram av KB och Svensk 
Biblioteksförening 2011. SE

Två nya vägledande beslut från URV
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verk
samhetsfrågor (URV) har offentligjort ytterligare två 
frågor som rådet diskuterat och beslutat under året.

Den första frågeställningen har inkommit till URV 
från ett stadsbibliotek och behandlar avtal om skol
biblioteksservice mellan skolor och folkbibliotek. 
URV hänvisar till Skolinspektionen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Svarets slutsats är att 
skolhuvudmannen alltid är ansvarig för skolbiblioteket 
och att avtalet mellan skolhuvudmannen och biblioteket 
ska vara tydliga och bygga på en rad grundprinciper 

som definierats av Skolinspektionen och SKL. 
Den andra frågeställningen har inkommit till URV 

från ett gymnasiebibliotek och berör huruvida ett skol
bibliotek kan kräva identifiering av bibliotekets använ
dare för att de ska få tillträde till bibliotekets lokaler 
eller service. URV citerar kommunallagen och allmänna 
biblioteksprinciper. Skolor kan kräva identifiering av 
besökare inom skolans lokaler eftersom skolan inte är 
en allmän plats. Om skolbiblioteket däremot samtidigt 
är ett folkbibliotek bör inte identifiering krävas efter
som folkbibliotek i praktiken är öppna för alla. ME
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Remissvar över internationell upphovsrätt
Svensk Biblioteksförening har lämnat sitt remissvar över 
WIPO:s (World Intellectual Property Organization) utkast 
till internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till 
förmån för personer med synnedsättning/läsnedsättning. 
Föreningen är överlag positiv till avtalsförslaget, som bl a 
har som mål att skapa gränsöverskridande tillgång till verk 
i format anpassade för personer med synnedsättning eller 
läsnedsättning.

Förhandlingar om utkastet till fördrag kommer att äga rum 
den 1820 april och Justitiedepartementet har bett Svensk 
Biblioteksförening att lämna synpunkter på innehållet. En 
diplomatkonferens ska hållas den 1728 juni 2013 i Marra
kech med syftet att nå en slutlig överenskommelse om ett 
internationellt avtal. 

Svensk Biblioteksförenings viktigaste synpunkter på för
slaget är att definitionen av den funktionsnedsatta gruppen 
bör vara vid. Personer med dyslexi bör inkluderas. Vidare 
menar vi att vissa krav på registerföring och efterforskningar 
av om ett verk redan finns i det importerande landet ska tas 
bort ur avtalet. Alltför omfattande administration och byrå
krati riskerar att göra fördraget verkningslöst.

 – Vi välkomnar ett fördrag som möjliggör för gräns
överskridande tillgång till verk anpassade för var och en av 
användarnas behov och förutsättningar. Svensk Biblioteks
förening vill säkerställa allas rätt till fri tillgång till informa
tion, kunskap och kultur via de allmänna biblioteken, säger 
Niclas Lindberg.

 CFF

GRATTIS TILL VåREnS RESESTIpEndIATER!

Svensk Biblioteksförening delar årligen 
ut en rad stöd och stipendier i syfte 
att stimulera internationellt utbyte, 
främja biblioteksutveckling, möjlig
göra forskning och stärka medlem
marnas kompetens. Medlemmar i 
Svensk Biblioteksförening har möjlig
het att söka resestipendier. Avsikten 
med resestipendierna är att fördjupa 
den enskildes bibliotekskunskaper. 
För resestipendierna gäller två 
ansökningstillfällen per år, 31 mars och 
30 sept.

Vid ansökningstillfället i mars 2013 
hade 23 ansökningar om resestipen
dium inkommit. Våra stipendiater 
kommer att resa till Soweto, Berlin, 
London, New York, Toronto och New 
Jersey. Efter resan skriver stipendia
terna en reserapport så att vi och ni 
får ta del av deras erfarenheter. Vårens 
stipendiater:

Leif Mårtensson, Umeå Kultur, får stöd 
för studieresa till USA och Kanada för 
att studera arbete med minoritetsspråk 
och grupper. Avsikten är att besöka 
New York i USA och Toronto och Van
couver i Kanada för att se och lära mer 
om deras arbete med minoritetssprå
ken och minoritetsgrupperna. Lagen 
om nationella minoritetsspråk är gan
ska ny i Sverige. Många bibliotek har 
ännu inte tagit sig an minoritetssprå
ken. Leif ser det därför som angeläget 
att få lära mer om minoritetsspråkligt 
arbete för att ge såväl Umeå som andra 
bibliotek i Sverige möjligheten att se 
och lära hur man kan göra mer.

Lena Fogelberg Carlsson, Katedralsko
lan, Linköping, får stöd för att delta i 
CiSSL 3rd International Research Sym
posium, USA. Lena kommer tillsam
mans med en lärarkollega att delta i en 
konferens där forskare och praktiker 
möts omkring ett antal teman som är 
centrala i Carol Kulthaus forskning 
omkring informationssökningsproces
sen. Utvecklingsarbete inom området 
har pågått på Katedralskolan i Lin
köping sedan hösten 2010 och rese
stipendiet skapar förutsättningar för ett 
fortsatt arbete.

Malin Ögland, Regionbibliotek Stock
holm, har beviljats stöd för att titta på 
folkbibliotekariers arbete med läs och 
skrivkunnighet hos vuxna kvinnor i 
Soweto, Sydafrika. Malin kommer att 
besöka Geraldine Monama som arbetar 
med att öka läs och skrivkunnighet 
hos vuxna kvinnor. Ett av målen med 
arbetet är att kvinnorna genom sin 
insikt om läskunnighetens betydelse 
i högre grad stödjer sina barns läs
utveckling och motivation för att delta 
aktivt i skolan.

Inga-Lill nilsson, Karlstads universi
tetsbibliotek, har ansökt om resestipen
dium för att besöka Columbia Univesity 
Library, The Copyright Advisory Office 
i New York. IngaLill kommer att vis
tas en vecka på Copyright Advisory 
Office och några dagar på biblioteket, 
Butler Library. Hon vill titta på hur 
man kan organisera och presentera 
upphovsrättslig information. ”En 

liknande kunskapsbank för svenska 
förhållanden skulle inte bara komma 
vårt bibliotek och Bibliotek Värmland 
tillgodo utan skulle också kunna vara 
en resurs nationellt där flera bibliotek 
och universitet skulle kunna samverka”, 
skriver IngaLill i sin ansökan. 

Klara Svae, Lena Thunberg och 
Gonzalo Vargas, Bibliotek TioTretton, 
kommer att besöka aktörer som arbetar 
med barn, litteratur och berättande i 
olika former i Berlin. Verksamheterna 
jobbar med att besökarna ska få 
en upplevelse under sitt besök. 
Stipendiaterna från bibliotek TioTretton 
vill hitta nyskapande lösningar för 
utställningar och miljöer för barn och 
unga.

Sofia Malmberg, biblioteket Adolf 
Fredriks musikklasser, kommer att 
genomföra en kombinerad konferens 
och studieresa till London. Där kommer 
hon att delta i konferensen ”Internet 
Librarian International 2013” och även 
besöka ett antal skolbibliotek med per
sonal som fått utmärkelsen ”Årets skol
bibliotekarie” de senaste åren.

Jp

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar 2013!
Örebro, 16-17 maj 
Föreningens årskonferens 15 maj
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 Svensk Biblioteksförening Region Väst var den 13 april 
på studieresa till Oslo. Där fick de ca 20 medlem
marna som följde med träffa Liv Saeteren, chef för 
Oslos stadsbibliotek, Diechmanske biblioteket. Vi för

står att hon är mycket stolt över att få presentera planen för 
det nya biblioteket. Hon berättar att hon lobbat för det nya 
biblioteket sedan 1991, ja kanske redan sedan hon blev bib
liotekschef på 1980talet. En lång tid. Men i mars i år firades 
det med champagne på Oslo stadsbibliotek. Då stod äntligen 
planerna helt klara för att börja byggnationen av biblioteket i 
Björvika 2014!

När vi blir visade runt berättar hon om hur de blev drab
bade av bomben mot regeringsbyggnaden 2011. Biblioteket 
ligger vägg i vägg med regeringskansliet, och även Diech
manske blev skakat, och fick vissa skador utav bomben. Det 
är många som tycker att det ska bli skönt att komma bort 
från de här kvarteren, det känns inte tryggt, menar Saeteren.

Det nya biblioteket kommer att ligga på bästa tänkbara 
plats, tätt intill centralstationen, där mycket folk rör sig. 
Området heter Björvika, och granne med nya Diechmanske 
ligger Oslo nya Operahus. Hon berättar att det var viktigt att 
ha med användarna i planeringen av det nya biblioteket, och 
man har gått ut till allmänheten och fått in många fina för
slag på vad man vill se i sitt nya bibliotek. Saeteren visar rit
ningen som arkitekterna tagit fram. Det ser ut som en ganska 
spektakulär byggnad. Här finns nyheter som ”Klimarummet” 
(klimatrummet), där miljöfrågor med anknytning till klimat 
kan få en stor plats. Men i den nya byggnaden finns även en 
avdelning med ”gammaldags känsla”. Det är viktigt att inte i 
allt det nya glömma bort att många tycker om den hederliga 
gamla bibliotekskänslan, menar Saeteren. Någon stor gall
ring av gamla böcker blir det heller inte tal om vid flytten. 
Om allt går som det ska så invigs Nya Diechmanske vid Björ
vika redan år 2016.

Johanna Andersson

Foto: Britt om
stedt

Liv Saeteren och Ingvar Grimberg (ordförande Region
förening Väst)  

Regionförening Väst på studiebesök i Oslo

Kontaktuppgifter för 
regionföreningarna 

finns på vår webbplats. 
Regionförening Väst kan 
du även följa via deras 

facebook-sida. 

Mer personal ger fler besök och utlån

Antalet filialer, fysiska besök och utlån av pappersböcker 
fortsätter att minska. Det visar den preliminära statistiken 
om folkbibliotek för 2012 som Kungliga biblioteket (KB) pre
senterade i april. KB är officiell statistikmyndighet på områ
det och publicerar fullständig statistik den 28 maj.

2012 fanns bemannad verksamhet på totalt 1 188 service
ställen, det vill säga huvudbibliotek eller filialer. Detta är en 
minskning med 72 filialer sedan 2009. Samtidigt har varje 
nedlagd filial ersatts med två andra ickebemannade utläm
ningsställen.

Utlånen av såväl antalet tryckta böcker som ljudböcker 
sjunker. 2012 gjordes totalt drygt 68 miljoner utlån i landet, 
medan det år 2009 gjordes nästan 3 miljoner fler utlån. Anta
let utlån av eböcker har ökat från 276 000 år 2009 till 1,2 
miljoner år 2012. Fortfarande utgör ebokslånen en liten del 
av folkbibliotekens totala utlåning – endast 2 procent.

Avståndet till biblioteket, öppettider och bemanning har 

stor betydelse för användningen. Statistiken bekräftar att 
antalet biblioteksanställda påverkar bibliotekets verksamhet 
och ger stöd för att satsningar lönar sig. De folkbibliotek som 
har glesare personaltäthet får också färre besök och utlån. 
Medan motsatsen gäller då bibliotek har fler anställda per 
invånare.

– Sjunkande läsförmåga och läsförståelse får negativa 
konsekvenser för enskilda, samhället i stort och för tillväxt 
och konkurrenskraft. Biblioteken är ett verktyg för att 
motverka denna utveckling. Det blir alltmer uppenbart 
att bibliotekens fulla potential inte tas till vara. Därför 
behövs tydliga visioner hos ansvariga beslutsfattare för 
hur biblioteken ska utvecklas för framtiden och för hur 
vi ska bli en starkare biblioteks nation. Det är hög tid att 
regeringen nu säkerställer att Sverige får sin första nationella 
biblioteksstrategi, säger Niclas Lindberg.        

ME

Vi Välkomnar Våra utställare till 
BiBlioteksdagarna 

Örebro 15-17 maj 2013

Välkomna på våra seminarier i Skomakaren. 
Se program på tidningens baksida.

Välkommen till Stenhuggaren för att diskutera  
framtidens e-boklösning för svenska bibliotek

Seminarium ”Framtidens bibliotek” -   
torsdagen 16 maj i Hovslagaren

Möt oss 15/5 på eftermiddagen  
i seminarierum Hovslagaren!

Nätverksmöte för LibraryPressDisplay
Torsd.16/5 kl 13.45 i Näbben



Vi Välkomnar Våra utställare till 
BiBlioteksdagarna 

Örebro 15-17 maj 2013

Välkomna på våra seminarier i Skomakaren. 
Se program på tidningens baksida.

Välkommen till Stenhuggaren för att diskutera  
framtidens e-boklösning för svenska bibliotek

Seminarium ” Framtidens bibliotek” i Hovslagaren 16/5
med arkitekt  C Larsen. Tider www.eurobib.com

Möt oss 15/5 på eftermiddagen  
i seminarierum Hovslagaren!

Nätverksmöte för LibraryPressDisplay
Torsd.16/5 kl 13.45 i Näbben



50 | biblioteksbladet 04:2013

ny organisation för Svensk Biblioteksförenings kansli

Generalsekreterare – niclas Lindberg
Talesperson för Svensk Biblioteks
förening. Övergripande ansvarig 
för media och politikerkontakter, 
opinionsbildning och lobbning. 
Ledning av kansliet, personalansvar, 
föredragande i styrelsen, budget,  
placeringar, arbetsmiljö. Verksamhets
uppföljning. 

Kontaktansvar för IFLA/MLAS och 
samarbetet med KLA. Nationell sam
verkan med bl a KB, Kulturrådet, SKL, 
Författarförbundet, DIK, SLB m fl.

Organisationssekreterare – 
Wiviann Wilhelmsson
Ansvarig för medlemsfrågor, medlems
förmåner, resestipendier, IFLAstipen
dier och nomineringar. Kontaktansvar 
för regionföreningar och nätverk. 
Ansvarig för medlemsdialog, nomine
ringar och rekryteringar till förening
ens råd och grupper. Samordnare av 
Årskonferensen och Biblioteksdagarna.

Forsknings- och utvecklings-
sekreterare - Anna Kåring Wagman, 
tjänstledig
Ansvar för forskningsbibliotek, special
bibliotek, myndighetsbibliotek och 
”deras” frågor. 

Kontaktansvar för ”utbildningarna”, 
Vetenskapsrådet, SUHF, Högskole
verket, LIBER, utbildningsutskottet,/
departementet, näringsutskottet/
departementet.  

Svara för bevakning av B&Iforsk
ning  och övrig forskning. Forsknings, 
utbildnings och innovationspolitisk 
bevakning. Forsknings och kunskaps
förmedling och stöd till medlemmar att 
arbeta med kunskapsbaserad utvecklig. 
Ansvarar för Forskardagen, forskar
frukostar, uppsatsdatabasen, Månadens 
uppsats. Handlägga utvecklingsstöd 
och forskningsinitierande stöd. Följa 
arbetet i Svensk Biblioteksförenings 
kommittéer. Ta fram relevanta under
sökningar och rapporter samt delta i 
arbetet med att svara på remisser inom 
ansvarsområdet. Delta i diskussioner 
om bibliotekens tekniska infrastruk
tur, Open Access, digitaliseringsfrågor. 
Nationell katalog, RDA m m. 

Samhällspolitisk sekreterare – 
Martin Engman
Ansvar för folkbibliotek, skolbibliotek, 
regionbibliotek, sjukhusbibliotek och 
”deras” frågor.

Kontaktansvar för Nordiska sam
arbetet, Kulturrådet, Skolverket, 
Skolinspektionen, Myndigheten för 
Kulturanalys, SKL, kultursamverkans
modellen. NSG. Kulturutskottet/
departementet, utbildningsutskottet/
departementet.

Svarar för frågor som nationell bib
lioteksstrategi, omvärldsbevakning, 
samhällstrender och samhällsutveck
ling, läsning, litteratur, klyftor, digitala 
agendan och digital delaktighet, sta
tistikbevakning, Fakta om bibliotek, 
Lokala och regionala rapporter, under
sökningar, rapporter och remissarbete 
inom ansvarsområdet. Konferenser, 
seminarier inom ansvarsområdet. Stöd 
till medlemmar i omvärldsbevakning. 

Kommunikationschef – 
Stefan Engström
Strategiskt och operativt ansvar för 
extern och intern kommunikation. 
Ansvarig för kommunikationsstrategin 
och varumärkesplattformen samt att 
föreningen har adekvat material i adek
vata kanaler för relevanta målgrup
per. Pressbevakning, mediakontakter, 
informationsmaterial, trycksaker, 
Almedalen, mässor, evenemang, pris
utdelningar, kampanjer, webbplats, 
sociala medier, nyhetsbrev, Aktuellt 
från föreningen i BBL.

Stödjer övriga handläggare i 
opinions bildning och lobbning. 

Utvecklar stöd till medlemmar i att 
synliggöra bibliotek och dess verksam
het lokalt mot t ex politiker. Kontakt
ansvar för Public Service, UR, SR, SVT. 

Redaktör webb & sociala medier – 
åsa Ekström
Ansvarar för att genom webb och soci
ala medier ge medlemmarna tillgång 
till flöden av journalistiskt bearbetade 
nyheter och aktualiteter av hög kvalitet. 
Delta i den samlade utvecklingen av 
föreningens och BBL:s närvaro på nätet.



biblioteksbladet 04:2013 | 51

Jurist – Caroline Fellbom Franke
Svarar för frågor rörande upphovs
rätt, rättighetsfrågor kopplade till 
digitalisering, innehållsdelning, Open 
Access, eboksfrågan. Samarbete inom 
EBLIDA/EGIL, IFLA/CLM. Handläg
gare Utvecklingsrådet för verksam
hetsfrågor (URV). Tolkning och till
lämpning av Unescos/IFLA:s manifest 
och riktlinjer samt bibliotekslagen. 
Biblioteksjuridik, driftformer, avtals
frågor, lagstiftningsfrågor, EUfrågor. 
Samordningsansvar SOU/remisser.   
Kontaktansvar för justitieutskottet, 
justitiedepartementet, MTM. 

Ekonom – Annikki Alanne
Personaladministration, löneadminis
tration, bokföring, ekonomiadministra
tion, ekonomisk uppföljning, boksluts
arbete. Bevakar placeringspolicyn och 
ansvarar för kontakter med revisorer 
m m. 

Administrativ samordnare – 
Eva Silverplats
Kontorsansvarig. Ansvarig för med
lemsdatabasen, evenemangs mäss och 
konferensadministration, fakturering, 
webbadministration, styrelseadminis
tration, administrativt stöd. Korrektur, 
prenumerationsfrågor och annonsfak
turering. 

Utöver medarbetarna på kansliet arbetar Henriette Zorn på direkt uppdrag av 
styrelsen som chefredaktör och ansvarig utgivare för Biblioteksbladet. 

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

15 -17 maj, Örebro
Biblioteksdagarna 2013
Biblioteksdagarna är konferensen som 
omvärldsspanar och blickar framåt. Under 
dagarna får du tillfälle att lyfta blicken och sätta 
in din verksamhet och dina arbetsuppgifter i 
ett större sammanhang. Biblioteksdagarna är 
bibliotekens branschdagar och en konferens 
för alla sorters bibliotek. På Biblioteksdagarna 
får du möjlighet att träffa kollegor med andra 
erfarenheter än dina. Biblioteksdagarna skapar 
möten över gränser. Svenska och internationella 
storföreläsare varvas med after speechtillfällen 
och seminarier. Nytt för i år är att dagarna 
erbjuder tydligare ”spår”. Ett spår lyfter fram 
ämnen som är aktuella för forskningsbibliotek, 
ett annat är inriktat på folkbiblioteksfrågor. 
Parallellt med dessa löper ett omvärldsspår som 
erbjuder seminarier med utåtblickande inrikt
ning. Svensk Biblioteksförening arbetar för att 
synliggöra biblioteken och det gör vi utifrån fem 
perspektiv: kunskap och lärande, kultur och 
upplevelser, inspiration och utveckling, demo
krati och informationsfrihet samt fristad och 
gemenskap. Föreningens Årskonferens är ons
dag 15 maj med seminarier och årsmöte. Konfe
rensen fortsätter med Biblioteksdagarna, 16–17 
maj. Torsdag 16 maj blir det stor fest på Örebro 
universitetsbibliotek. Som vanligt erbjuds 
studie besök och i år kommer det att finnas mer 
tid för nätverkande än tidigare.

13 -14 juni, Karlskrona
17th International Conference on Electronic 
publishing
Mining the Digital Information Networks 
The main theme of the 17th International Con
ference 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 dis
cuss data mining, digital publishing and social 
networks along with their implications for 
scholarly communication, information services, 
elearning, ebusinesses, the cultural heritage 
sector, digital libraries and other areas where 
electronic publishing is imperative.
Conference Host: Blekinge Institute of Techno
logy, Karlskrona, Sweden  
More information: www.elpub.net

16–19 juni, århus
next Library 2013
The conference intends to inspire public libra
ries to new ways of thinking regarding re
imagination, civic engagement and collaborative 
innovation with the perspectives of supporting 
equal access to technology, learning and active 
citizenship for all. The purpose is to share and 
cocreate knowledge. Diversity, active participa
tion and collaboration are key factors. World 
class speakers, interactive sessions, site visits, 
get2gether, networking dinner party, surprises 
& much more. Learn more, take part and regis
ter at www.nextlibrary.net 

14–16 augusti, Lund
Creating Knowledge VII: Win-win ways
Educational enhancement through collaborative 
partnership between students, academics, and 
librarians.  
Den sjunde Creating Knowledgekonferensen 
kommer att arrangeras av Lunds universitet 
14–16 August, 2013 och kommer att äga rum på 
Språk och litteraturcentrum.
Konferensen fokuserar på informationskompe
tens och dess roll i lärandeprocessen. Den vill 
visa på hur samarbete över professionsgränser 
i högre utbildning leder till en situation där alla 
samarbetspartners vinner på att samarbeta. 
Keynote speakers är Christine Bruce, Gráinne 
Conole, Trine Schreiber, Olof Sundin och Marie 
Leijon. Deltagare uppmuntras att bidra till 
konferensen genom att lämna in förslag till 
papers, posters, workshops, rundabordssamtal 
och TeachMeets.
Mer information: http://learning.lub.lu.se 

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.



B Posttidning

Biblioteksbladet
Box 70380, 107 24 Stockholm

VI SES VÄL PÅ 
BIBLIOTEKSDAGARNA?

Hoppas att du kommer till Biblioteksdagarna den 15-17 maj  
i Örebro och har möjlighet att träffa oss. Kom och lyssna på 
våra föreläsningar och besök vår monter där vi visar:

•	 Arena	Touch - Det touchvänliga Arena-gränssnittet för bib-
lioteket, busstationen eller simhallen.

•	 LIBRA	Cube - Webbaserat och mobilt, nästa generation-
ens bibliotekssystem.

•	 BOOK-IT	7.1 - Den stora mellanversionen med BOOK-IT PUB 
och eHUB-möjlighet.

•	 eHUB - Verktyget som håller kvar användaren på det 
lokala bibliotekets webb samt förenklar hanteringen av e-
böcker, både i bibliotekssystemet och på webben.

Vi visar bl.a nya 
Arena Touch, en 
biblioteksportal 
med touchvänligt 
gränssnitt.

Axiell Sverige, www.axiell.se

Den 16 maj 2013 är 
det Stora Bokbytar-
dagen.

Ta med dig en bok 
hemifrån och byt 
med någon annan i 
vår monter.

Föreläsningar i konferensrum Skomakaren
Tid/Datum Ons 15 maj  Tors 16 maj
9.00     LIBRA Cube
9.30     Arena Touch
10.00     eHUB
10.30     BOOK-IT 7.1

12.45  LIBRA Cube
13.45  Arena Touch

15.00  eHUB
15.45  BOOK-IT 7.1


