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Debattören får sista ordet

Litteraturkritiken upplever en kris och det gör 
debatten också. Kommentarsfältens krypskytte 
har på sätt och vis förgiftat den gamla fina 
grenen munhuggning.

Är inte det bra? Jag menar, att män-
niskor vågar och vill säga sitt hjärtas 
mening måste väl vara mest av godo?

Jo, visst är det så, på sätt och vis. 
Men samtidigt, är det inte också så 
att vi lever med varandra, hela livet? 
Den som en gång har sagt ”sitt hjärtas 
mening” har kanske gjort precis som Zla-
tan nyligen när han blev förstasidesnyhet i 
franska tidningar.

Han sågade inte bara domaren utan även 
hela Frankrike efter ett domslut som inte tilltalade 
honom. Som en klubbfunktionär förklarade för jour-
nalister efteråt:

”Zlatan blev förbannad och det har väl ni också bli-
vit, men skillnaden är att ni inte har haft en mikro-
fon i ansiktet just då”.

Hjärtat är mänskligt och det är hjärnan också. Det 
är högst normalt att ändra uppfattning, jag gör det 
hela tiden, och förundras över hur jag ibland kan 
svänga 180 grader.

Min poäng är att den som tänker ”säga sitt hjär-
tas mening” bör tänka efter någon gång hur det ska 
sägas innan det sägs. Vissa ord tenderar att frysa, för 
att inte säga avsluta, relationer.

Om detta handlar en del av det nummer av Biblio-
teksbladet som du just nu läser. När jag nyligen bör-

jade som redaktör för denna tidning blev jag 
omedelbart prenumerant på BIBLIST. Det 
kändes rimligt att befinna sig mitt i ett flöde 

av bibliotekens människors åsikter.
Lite förvånad blev jag tämligen ome-

delbart över innehållet på listan. Den 
osaliga blandningen av referenser, ut-
försäljning av prylar och tips om konfe-

renser hade jag inte väntat mig, men in-
såg snart att det var ganska naturligt att 
BIBLIST också fungerar som biblioteks-
världens Blocket.

Mest förvånad blev jag över tonfallet i 
en del inlägg på listan. De där snabba re-

plikerna på någonting som är misshagligt. 
Jag förvånades över de snabba orden som inte går att 
radera från internets evighetslånga ”minne”.

Det är skälet till artikeln om BIBLIST i detta num-
mer.

I detta nummer har vi valt Barn & Bibliotek som 
ett litet tema. Hela tidningen skulle kunna handla 
om detta ämne som sannolikt blir återkommande 
under många nummer i framtiden. Tipsa oss gärna 
om du tycker att vi har missat att berätta om någon-
ting angeläget.

Till sist: tidningen har nu fått en fast debattavdel-
ning, och jag bjuder in alla att delta, på sina egna vill-
kor. Om det är Biblioteksbladet som står i skottglug-
gen, som i fallet med den första debattartikeln i det 
här numret, så får skribenten sista ordet.

foto: Ari Luostarinen
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Nyheter

 Ulrika Stuart Hamilton konstaterar att 
regeringens budget i höstas som röstades 
ned av riksdagen innehöll förslag på sats-
ningar, bland annat på en nationell biblio-

teksstrategi. Men en del av de nu nedlagda förslagen 
har redan återkommit till Kulturrådet. En av de stora 
framtidsfrågorna är hur en satsning på ökat läsande 
kan genomföras.

– Det handlar inte bara om barn, utan om vuxna också. 
Det handlar inte bara om dem med svag läsförmåga, 
utan insatserna måste riktas till alla medborgare, anser 
Ulrika Stuart Hamilton.

Det gäller även dem som redan läser. Biblioteken ska 
betjäna alla och därför måste lässtrategin vara bred och 
mångfacetterad.

Kulturrådet har föreslagit en ekonomisk analys av folkbib-
liotekens möjligheter att leva upp till den nya bibliotekslagen. 
Varför?
– Vi behöver veta mer om hur bibliotekens resurser ser 
ut i form av personal, kompetens och lokaler i relation 
till deras uppdrag. I vilken utsträckning finns det pla-
ner för läsfrämjande kopplat till den kommunala bib-
lioteksplanen? Vilka resurser finns till exempel vad gäl-
ler litteratur på nationella minoritetsspråk, samarbete 
med föreningsliv, folkbildning och uppsökande verk-
samhet?

Ulrika Stuart Hamilton konstaterar att kunskap om 
litteratur- och läsfrämjande inte är obligatoriskt i bib-
liotekarieutbildningen, vilket innebär att många bib-
liotekarier skaffar sig nödvändig kompetens på detta 
område efter att de avslutat sin utbildning.

– Det innebär att arbetsgivarna – kommunerna – får 
ta kostnaderna för fortbildningen. De kommunala bib-
lioteksplanerna utgör ett strategiskt planeringsinstru-
ment, och ett krav i bibliotekslagen, men många kom-
muner saknar fortfarande helt en beslutad biblioteks-
plan, eller har bara en mindre genomarbetad eller äldre, 
inaktuell plan, säger hon.

KB har undersökt hur kommunerna arbetar med bib-
lioteksplaner och funnit brister, och Kulturrådet har 
sett samma sak, via bidragsgivning och i dialoger med 
regionala biblioteksverksamheter.

– En kartläggning av folkbibliotekens resurser syftar 
till att få en god bild av bibliotekens verkliga möjlig-

Kulturrådet vill analysera 
folkbibliotekens förmåga att 
leva upp till bibliotekslagen

Statens kulturråd fick 
en ny ordförande vid 
årsskiftet, Ulrika Stuart 
Hamilton.

Till Biblioteksbladet 
säger Ulrika Stuart 
Hamilton att 
samhällsförändringarna 
under tjugo år också 
kräver att biblioteken 
tänker nytt.
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heter att leva upp till lagen – och ge grund för förbätt-
ringar. Den kommer också att bli en viktig kunskaps-
sammanställning för Kulturrådets beslut i bidrags-
givningen.

På vilket sätt ska analysen göras?
– Den ska göras i samverkan med Kungliga biblioteket 
och hänger ihop med den just nu infrysta nationella 
biblioteksstrategin. Det beror på vilket uppdrag KB och 
Kulturrådet får av regeringen. Vi vet inte ännu om KB 
i kommande proposition får i uppdrag att ta fram en 
nationell biblioteksstrategi. Kulturrådets kartläggning 
hänger ihop med det uppdraget. Så för närvarande 
finns inte någon konkret tidplan.

Biblioteken ska ha en integrerande och kunskapsutjämnande 
roll i samhället. Vilken är Kulturrådets roll?
– Under Husby-kravallerna för ett par år sedan disku-
terade vi hur vi skulle satsa mer på förorterna. Just då 
hade faktiskt Husby fått sin nya biblioteksfilial. Det 
görs förstås redan mycket som är bra, men utmaning-
arna har ökat. I dag behöver vi vara verksamma på fler 
språk än tidigare, och det tar för lång tid att hitta jobb 
för nyanlända, vilket i sin tur leder till svaga inkomster 
och samhällsekonomiska förluster.

Ulrika Stuart Hamilton pekar på den stora samhälls-
förändringen under de senaste tjugo åren.

– Vi har bibliotekslag med läsfrämjandestrategi för 
att det är otroligt viktigt. Sverige har förändrats mycket 
under ett par decennier, utmaningarna finns inom 
många områden. Även när det gäller biblioteken krävs 
det att vi tänker nytt.

Hur fungerar egentligen dragkampen mellan politikerna och 
institutionerna när det gäller kulturpolitiken?
– Den dragkampen förekommer inte bara centralt, utan 
även lokalt och regionalt, inte minst sedan kultursam-
verkansmodellen genomfördes. Den innebär att regio-
nerna måste ta fram kulturplaner för att kunna omfat-
tas av anslag och samtidigt ska det föras en dialog mel-
lan Kulturrådet och regionen.

Den nationella kulturpolitiken fungerar som en 
garant för att det inte ska bli alltför mycket klåfingrig-
het från politiker, menar hon. 

Många ute i regionerna anser att storleksordningen 

på de statliga medlen i samverkansmodellen är för 
liten, och att det behövs ännu mera pengar.

– Men effekten av modellen är att kultursektorn runt 
om i landet har fått mer pengar än tidigare, för att man 
lokalt diskuterar och satsar mer.

Utvärderingar som har gjorts visar att de regionala 
anslagen stiger, medan staten ligger stilla på samma 
nivå. Det innebär att den regionala kulturen har fått 
ökade resurser, främst från landsting, regioner och 
kommuner.

På en punkt ger Ulrika Stuart Hamilton dem som kri-
tiserar samverkansmodellen rätt.

– De regionala kulturplanerna ska numera inkludera 
även litteratur- och läsfrämjande, vilket inte fanns med 
från början. När detta bakades in i kultursamverkans-
modellen tillfördes inga särskilda pengar för det.

Men även den lokala kunskapen, hos kommunerna 
och landstingen, är delvis dålig, menar Ulrika Stuart 
Hamilton. På Kulturrådet ligger många ansökningar 
från hela landet där kommunerna och biblioteken vill 
ha pengar till att kompetensutbilda bibliotekarier, men 
det finns inte några sådana pengar att hämta.

– Det är arbetsgivarnas ansvar. Vi ser på ansökning-
arna att många vill ägna sig åt läsfrämjande, men att 
de inte anser att de har den kompetens som behövs. På 
högskolan lär sig blivande bibliotekarier mycket om 
informatik, men det finns en skevhet i utbildningen. 
Och trots många års arbete på folkbibliotek finns ett 
kompetensutvecklingsbehov. Men just det kan inte 
Kulturrådet stå för.

Utöver stödet till litteratur- och läsfrämjande insat-
ser kan kommunerna söka medel för inköp av litteratur 
till folk- och skolbibliotek. Från och med i år måste varje 
kommun som söker detta stöd ha en biblioteksplan.

– Vi är generösa inledningsvis, första året räcker det 
med ett politiskt beslut om att en biblioteksplan ska tas 
fram, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Den statliga kulturpolitiken har med åren blivit 
ännu viktigare, anser hon. Det har bland annat att göra 
med hur den politiska situationen ser ut.

– Sedan Sverigedemokraterna blivit ett riksdagspar-
ti har den statliga kulturpolitiken fått en än viktigare 
roll, eftersom SD vill definiera det svenska kulturarvet, 
säger Ulrika Stuart Hamilton.

Christer Fälldin

”En kartläggning av 
folkbibliotekens resurser 

syftar till att få en god bild 
av bibliotekens verkliga 
möjligheter att leva upp 

till lagen – och ge grund för 
förbättringar.” 
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Nyheter

I januari damp det ner ett brev adresserat till biblioteket i 
Mariestad. Brevet innehöll en obehaglig överraskning. Den 
anonyme avsändaren hade skrivet ett otrevligt, hatfullt brev  
som vände sig mot de nyligen startade arabiska sagostunderna. 
Sedan dess har nya brev anlänt, nu med hot.

När bibliotekschefen Ragnhild Brandstedt 
öppnade det handskrivna, två sidor långa, 
brevet som riktade in sig på de arabiska sago
stunderna gjorde hon en polisanmälan och en 
anmälan till kommunen.

– Det var ett otroligt otrevligt brev, säger 
hon.

Brevskrivaren anser att det bara borde få 
finnas sagostunder på svenska, och att ara
berna ”kan åka hem och ha sina sagostunder 
där”. Brevet var undertecknat ”leg lärare”.

Men Ragnhild Brandstedt ville inte att det 
bara skulle sluta med en polisanmälan. Det är 
viktigt att göra hela kommunen uppmärksam 
på vad som har hänt. Därför har biblioteket 
fört upp frågan på politisk nivå.

– Det har tagits upp på APT, med chefen, 
och med andra aktörer i kommunen, säger 
Ragnhild Brandstedt.

Det är dock inte det enda brevet i sitt slag. 
När Ragnhild Brandstedt frågat runt bland 
biblioteken i Skaraborg tycks Mariestads 
stadsbibliotek vara ensam om den här er
farenheten. Men efter en tid av tystnad har 
det nu kommit ett nytt brev med ett ”väldigt 
otrevligt rasistiskt innehåll”. Nu anser Ragn
hild Brandstedt att tonfallet har övergått från 
hat till hot.

– Tidigare såg vi det inte som ett hotbrev, 
men vi har ändrat uppfattning. Med det 
senaste brevet fanns ett tidningsklipp 
med bild på den person som läser sagor på 
arabiska på stadsbiblioteket på lördagarna. 
Över den personen fanns ett stort svart kors.

I ett av breven skrevs det om yttrandefrihet 
men Ragnhild Brandstedt anser att personen 
som skrivit har missat helheten.

– Hela brevet med tonfallet och det som är 
medskickat, kan inte passera inom ramen för 
yttrandefriheten, säger hon.

Ännu så länge har det inte inkommit lik
nande brev till något av biblioteken i grann
kommunerna, även om till exempel Lidköping 
också har sagostunder på andra språk.

Sagostunderna i Mariestad fortsätter på 
lördagar under våren och det har kommit en 
del frågor från föräldrar, men det har inte 
påverkat närvaron. Aktiviteten är ett sam
arrangemang mellan stadsbiblioteket och 
Studiefrämjandet. Tillsammans arrangerar de 
båda parterna även arabiska kaféer dit all
mänheten bjuds in.

– Vi är ännu mer taggade nu och jobbar 
vidare. Det stöd som vi på biblioteket har fått 
från privatpersoner och andra har varit stort.

Hot och hatbreven är undertecknade, men 
inte med några riktiga namn, konstaterar 
Ragnhild Brandstedt. Riktiga namn förekom
mer i stället under alla mejl där folk ställer 
sig bakom biblioteket och Studiefrämjandets 
arbete med sagostunderna.

– Jag tycker att det är väsentligt att också 
påpeka att det vi gör följer bibliotekslagens 
anvisningar. Ett av lagens prioriterade om
råden är personer med andra modersmål än 
svenska. Men det handlar inte bara om lit
teraturförsörjning, utan om bibliotekets hela 
verksamhet.

Sagostunderna på arabiska inleddes strax 
före jul ifjol. Initiativet kom från en arabisk
talande syrian som gärna ville hålla i verk
samheten.

Sagostunden är schemalagd till lördagar 
och varar i trekvart. Tanken är att fortsätta 
med sagostunderna hela våren.

Hittills har det varit mellan sex och tolv 
barn i åldrarna 510 år. Alla bor runt Marie
stad.

Christer Fälldin

Hatbrev mot biblioteket i 
Mariestad följdes av hotbrev

VISSA FRÅGOR 
HAR INGA 

ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma 

och utsatta unga som vill att någon  
vuxen tar dem på allvar. Smsa bris50  
till 729 09 så ger du 50 kronor och 

hjälper oss att fortsätta svara.

WagnerPhone

www.wagnerform.se

WagnerGUIDE - vägvisare i mobilen
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Bibliotek Botkyrka 
bäst i kommunen

 Bibliotekschefen i Botkyrka, Anja Dahlstedt 
är självklart nöjd med den höga nöjdheten 
och tror att en av orsakerna är bibliotekens 
placeringar.

– Vi har inget huvudbibliotek i Botkyrka 
utan de sex biblioteken ligger utspridda i bo
stadsområdena och i och med det finns vi där 
människorna finns och det tror jag är en vik
tig faktor till att vi flera år i rad ligger i topp 
när det gäller förtroende.

De sex biblioteken ligger i Alby, Fittja, 
Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta.

De är välbesökta men Anja Dahlstedt 
menar att det inte finns någon anledning att 
slå sig till ro trots den höga nöjdheten.

– Nej, vi ska komma ihåg att det bara är 63 

procent som faktiskt har besökt biblioteket, 
även om det är fler som ändå känner förtro
ende för oss.

En annan viktig uppgift som Anja Dahlstedt 
pekar på är något som kommer fram i samma 
undersökning.

– 14 procent av invånarna i Botkyrka har 
någon gång känt sig diskriminerade och 
mycket av det handlar om språklig diskrimi
nering. Här har vi också en viktig roll. Hur kan 
vi arbeta mer aktivt och normkreativt för att 
motverka diskrimineringen? säger Anja Dahl
stedt.

Så kan kanske bibliotekens popularitet 
stiga ytterligare som den faktiskt gjort de 
senaste åren enligt den årliga medborgar
undersökningen. År 2011 var 78 procent nöjda 
med biblioteken, 2012 var 82 procent nöjda 
och 2013 hade nöjdheten vuxit till 85 procent.

– Det visar ändå att vi är en viktig del av 
Botkyrkabornas vardag och att vi är på rätt 
väg i arbetet för att bli ännu mer relevanta för 
dem, säger Anja Dahlstedt. 

Håkan Söderberg

Nyheter

Bibliotek Botkyrka får det 
bästa omdömet av alla 
verksamheter i kommunen i 
medborgarundersökningen 
2014.

86 procent av kommunens 
invånare är nöjda med 
biblioteken och det är fler än 
de som är nöjda med både Lida 
friluftsgård och Hågelbyparken 
som kommer på de två 
efterföljande platserna.

Tumba bibliotek är ett av de sex bibliotek som 
Botkyrkaborna är mest nöjda med av alla verk-
samheter i kommunen. 
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Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola F9, 
föreläste nyligen i Göteborg på Skolportens konferens för 
skolbibliotek. Hon anser att skolbiblioteket är en av flera 
resurser som det behövs lite extra av när en skola tar 
emot många nyanlända elever. Själv har hon tillsammans 
med Rebecca Borg utvecklat en wiki på nätet för att 
elever ska kunna arbeta med två språk samtidigt.

Cilla Dalén anser att kommunerna måste tänka på att 
skolbibliotek är en av flera resurser som det behövs lite 
extra av när det anländer många nya elever från andra 
länder, eller när många elever kommer från familjer med 
låg socioekonomisk status.

– Det finns många duktiga lärare som arbetar med ny
anlända elever för att utveckla deras ämneskunskaper på 
rätt nivå trots att de inte kommit så långt med svenska 
språket. Det går faktiskt att använda elevernas moders
mål parallellt med att de utvecklar sin förmåga att tala 
och läsa svenska.

Skapar ny studiehandledning som wiki på nätet
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Samtalet kom i slutet av januari. Kultur och fritidschefen i 
Nässjö trodde knappt sina öron: bibliotekspersonalen hade fått 
över 100 000 kronor av en bortgången låntagare. Samt hans 
bostadsrätt i centrala staden.

– En försenad julklapp, kan man säga. Något 
liknande har jag aldrig hört talas om, men 
det är verkligen roligt att biblioteksperso-
nalen uppskattas på det här sättet, skrattar 
förvaltningschefen Madeleine Andersson.

Det var i oktober i fjol som Bengt Seigård, 
då 76 år, upprättade testamentet: ”120  000 
kronor och min lägenhet skall tillfalla per-
sonalen på Nässjö stadsbibliotek för något 
gemensamt ändamål” står det i det bevitt-
nade och professionellt upprättade doku-
mentet. Två månader senare avled han. 

Bengt Seigård var barnlös. Han arbetade i 
yngre år som bagare, därefter på lager. Han 
var lite av en enstöring, och läsning var ett 
av hans stora intressen. Varje vecka bar han 
hem högar med böcker från biblioteket. 
Gärna deckare och thrillers. 

– Det var inte alltid lätt att mätta hans 
läshunger, berättar bibliotekarie Per Karls-
son som under sina över 30 år på Nässjö-
biblioteket följt Bengt Seigård.

Särskilt under de sista åren då han skötte 
”Boken kommer” och varannan vecka gick 
hem till den flitige låntagaren med utvalda 
volymer. 

– Han hade alltid åsikter om det han hade 
läst, det var upp eller ned. Från honom fick 
jag många rekommendationer som jag 
sedan kunde använda. 

Per Karlsson var den som först fick höra 
talas om testamentet. Men först efter Sei-
gårds bortgång. Liten hint hade dock kom-
mit redan innan: 

– Han sa någon gång att ”jag ska inte 
glömma bort er”. Och det hände att han 
kom med jordgubbar som han var angelä-
gen om att hela personalen skulle smaka av. 

Men samtidigt var Bengt Seigård en lån-
tagare som ställde krav. När biblioteket 
datoriserades och det blev lättare att hålla 
koll på förseningsavgifter var han inte 

nådig. Ilsket bojkottade han biblioteket un-
der en tid. 

Efter telefonsamtalet till förvaltnings-
chefen vidtog febril aktivitet. Juridiskt 
kunnig personal kopplades in. Madeleine 
Andersson upprättade ett offentligt ärende 
och därmed var saken känd. Smålands Dag-
blad skrev och P4 Jönköping hängde på. Och 
via TT spreds nyheten över landet. 

Men, fick man verkligen ta emot arvet? 
Inom till exempel vården finns ju strikta 
linjer. Utsatta personer kan utnyttjas. 
Mutor får inte misstänkas. 

Under våren kommer frågan att behand-
las i först kultur- och fritidsnämnden för 
att till sist landa hos kommunfullmäktige. 
Enligt Madeleine Andersson ser det ut som 
om man kan tacka ja. 

I testamentet finns en radda förmåns-
tagare förutom biblioteket. Bland annat 
får två lokala frikyrkoförsamlingar och 
flera hjälporganisationer på kristen grund 
pengar. Större summor går till Hjärt- 
och lungfonden samt till forskning om 
prostata cancer. Närmaste anhöriga får 
också del av arvet.

Det fick även Nässjö sportfiskeklubb – 
som får Seigårds fiskeutrustning. Böcker 
var inte hans enda intresse. 

Så då är frågan: vad ska biblioteket göra 
med pengarna? Förvaltningschefen har 
några tankar: 

– Det måste vara seriösa aktiviteter. 
Mitt förslag är att hela personalen åker ut 
i Europa för att titta på moderna bibliotek 
och kulturhus. Nytta kan förenas med nöje. 

Men lägenheten då? Värderad till omkring 
300 000 kronor. 
– Jag vill fundera. Kanske ska vi behålla den 
och låta den vara en del av kulturutbyten?

Erik Lindfelt

Låntagare testamenterade  
till bibliotekets personal

– Då rör sig eleverna på en hög kogni
tiv nivå, och eftersom bibliotekens funktion 
bland annat är att sprida information så be
höver vi skolbibliotekarier känna till webb
resurser på olika språk.

Detta föranledde att Rebecca Borg, skol
bibliotekarie i Växjö, och Cilla Dalén tog ett 
initiativ till en wiki med länkar till lärresurser 
på olika modersmål. I 18 månader har nu de 
båda skolbibliotekarierna tillsammans med 
modersmålslärare och andra språkkunniga, 
byggt på denna nya resurs.

Eleverna ska kunna använda sitt moders
mål förutom svenskan i undervisningen.

– Dessa resurser gör det möjligt för elever 
med ett annat modersmål att kunna få för
ståelse på sitt eget språk i samband med att 
de också tar del av undervisning på svenska. 
En länk till en film om fotosyntesen på tur
kiska, eller en förklaring av andragradsekva
tioner på arabiska kan göra det lättare att 
förstå den svenska undervisningen, säger 
Cilla Dalén.

Genom att erbjuda möjligheten för eleven 
att ta del av båda språken samtidigt, kan 
även eleverna arbeta självständigt. Många 
av dessa elever har en mycket stark drivkraft 
och de vill ofta fortsätta att studera efter 
skoltid. Det finns bland dem en mycket stor 
potential för självstudier.

– Som bibliotekarie hör det till självbil
den att hjälpa alla med den info de behöver. 
Denna wiki är en inbjudan till språkkunniga 
människor runt om i landet att hjälpa till. Vi 
får stor respons, människor blir glada, men 
det har gått lite trögt att få in länkar, säger 
hon.

Christer Fälldin
Adressen till den nya wikin är:
studiehandledning.wikispaces.com

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

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

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

Välkommen med ditt 
inlägg.

Albert Einstein sa en gång att ”allting ska göras så enkelt som möjligt, men inte enklare”.  
I Biblioteksbladets senaste nummer är temat biblioteken och yttrandefriheten. Tidningen, 
som i vanliga fall brukar vara bra på att belysa frågeställningar från olika perspektiv, 
verkar i detta tema ha fallit för frestelsen att just göra saker enklare än vad de är.

 Under den tendentiösa rubriken Censur eller 
”moraliskt urval” ges en kort exposé över hur 
några svenska folkbibliotek, däribland Bib-
liotek Botkyrka, har hanterat rasstereotypa 

och rasistiska skildringar i medie- och programurval. 
Utifrån hur yttrandefrihetsfrågan behandlas känner 
jag mig nödgad att belysa frågan från ett håll som lyser 
med sin frånvaro i detta nummer av BBL. 

Yttrandefriheten beskrivs i diskussioner som denna 
ofta som ett absolut och objektivt värde. Faktum är 
dock att den absoluta yttrandefriheten inte existe-
rar i praktiken. Den kringskärs så gott som alltid av 
lagstiftning kring hets mot folkgrupp, barnporno-

grafi m.m. Det finns därmed de 
facto andra värden som värderas 
högre i lagstiftning och allmänt 
med vetande. De värdena kan 
sammanfattas genom paraply-
begreppet mänskliga rättig-
heter. Idén om alla människors 
lika värde och rättigheter är 
överordnad såväl demokrati 

som yttrandefrihet. Det finns gott om exempel 
där demokratiska styren inte värnar de mänskliga 
rättigheterna, eller där mänskliga rättigheter inte 
gynnas av en oinskränkt yttrandefrihet. Ett värdesys-
tem där värdena har motsatt förhållande till varandra 
tror jag dock att få skulle vilja se. 

Så om yttrandefriheten inte är ett absolut värde, vad 
är det då? Det är, och behöver vara, en ständig förhand-
ling mellan individens frihet att yttra sig och ansvar 
för sina och andras yttranden.

Det är i komplexiteten och i de återkommande reso-
nemangen som vi gemensamt skapar värdesystem och 
normer. Där kan vi som bibliotek välja om vi vill bidra 
till att passivt återskapa orättfärdiga maktrelationer 
eller om vi vill ta en aktiv roll i att utmana dem utifrån 
idén om alla människors lika värde och rättigheter. I 
den kontexten är det djupt olyckligt att vår främsta 
branschtidning förhåller sig så onyanserat i frågan. 
Så i fortsättningen; behåll komplexiteten och gör inte 
saker enklare än de är.

Anja Dahlstedt,
verksamhetschef Bibliotek Botkyrka

Kritik mot Biblioteksbladet:
”Behåll komplexiteten och gör inte 
saker enklare än de är”

” Det är i komplexi teten 
och i de åter kommande 
resonemangen som 
vi gemensamt skapar 
värdesystem och normer.”

De senaste åren har inneburit ständiga 
överväganden för biblioteken kopplat till 
den digitala utvecklingen. Resurser som 
tidigare enbart gick till fysiska böcker, ska 
nu räcka även till e-medier, tjänster som 
tidigare bara fanns fysiskt behöver även 
finnas digitalt. Det här är på intet sätt unikt 
för biblioteken, utan en utveckling som 
många verksamheter har att hantera. 

”Den viktiga frågan är hur e-boken 
främjar läsintresset, inte vad den kostar”

 På flera sätt är vi på biblioteken väl rustade.  
 Vi har tidigt visat att vi kan vara både  
 snabbfotade och innovativa. Vi har också  
 förstått att en snabb teknisk utveckling 

ställer särskilda krav på en verksamhet som är till 
för alla. Att på olika sätt bidra till att öka den digitala 
delaktigheten är ett självklart uppdrag för de allra 
flesta folkbibliotek.

Men det är något konstigt med e-böckerna. Det är 
en annan logik kopplad till att tillgängliggöra en e-bok 
jämfört med en fysisk bok. Den gör att kostnaderna Johanna Hansson.

Anja Dahlstedt.
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” …det är en omöjlig 
argumentation när 
det gäller de fysiska 
böckerna. Men inte 
när det kommer till 
e-böcker. Varför är 
det så?”

behöver uppskattas och följas på ett annat sätt. Det finns 
också en rad problem kopplat till urval och bestånd. De 
är väl kända och väl formulerade och handlar om sådant 
som karenstider, utbud, möjligheten att bestämma vilka 
böcker som ska finnas på biblioteket och att ha kontroll 
över bestånden. Det verkar också som att det är där vi har 
fastnat, i alla dessa frågor, som förvisso är obesvarade 
och många gånger svåra att bedöma och att hantera. När 
det gäller e-böcker så pratar vi nu på folkbiblioteken om 
vilket max-tak vi har satt för kostnader per lån eller per 
användare. Argumenten handlar om högst förståeliga 
resonemang kring resurser – inget bibliotek har råd att 
betala obegränsat för någonting, inte heller för e-lån – 
och även en hel del om att man tycker att förlagen borde 
sänka sina priser. 

I praktiken innebär det att de urval vi själva gör i 
huvudsak görs utifrån vad boken/lånet kostar. Med stor 
respekt för alla obesvarade frågor – som vi alla har att 
hantera utifrån ett osäkert läge – så menar jag att det här 
är problematiskt. E-böcker är nu en etablerad produkt. 
De kommer att finnas kvar så 
länge människor tycker att det 
är ett bekvämt och bra sätt att 
få tillgång till böcker. Det finns 
i dag inget som tyder på att 
efterfrågan skulle minska. Men 
varför ska man låna dem från 
biblioteket?

Om vi ska äga den utveck-
lingen behöver vi prata mer om 
vilka möjligheter e-boken ger 
än om hur vi på olika sätt ska 
begränsa tillgången. Biblio-
tekens yttersta uppgift borde alltid vara att tillgänglig-
göra, inte att begränsa. I de flesta andra frågor är det 
självklart och väldigt många bibliotek gör mycket för att 
öka utlån och för att nå fler. Allt det är rena kostnader. 
Det vore billigare att låta bli. Men det är en omöjlig argu-
mentation när det gäller de fysiska böckerna. Men inte 
när det kommer till e-böcker. Varför är det så?

I andra överväganden som ett bibliotek gör finns 
oftast ett resonemang kring prioriterade grupper med. 
Alla bibliotek ska prioritera människor med funktions-
nedsättning och människor med annat modersmål än 
svenska, folkbiblioteken ska dessutom prioritera barn 
och unga. Vilken betydelse har den prioriteringen i de 
överväganden som görs kring e-böcker?

Det är alltid lätt att säga i efterhand hur saker och ting 
borde göras. Nu är vi mitt i och ingen har facit. Trots den 
osäkerheten är det viktigt att vi gör vad vi kan för att 
hantera e-medier mer som vilka böcker som helst och att 
påminna varandra om vad uppdraget är. På det enskilda 
biblioteket kan det inte vara, menar jag, att man ska ägna 
jättemycket tid åt förlagens affärsmodeller, utan att varje 
dag och på alla möjliga sätt arbeta för att främja intresset 
för litteratur och läsning, genom bred tillgång och inno-
vativa metoder. Frågan blir då primärt hur e-boken kan 
bidra till detta, inte hur mycket den kostar.

Johanna Hansson
Stadsbibliotekarie, chef bibliotek Uppsala

www.openlibrarysolutions.com

Bibblo.se har slagit upp portarna!
Vi är otroligt stolta över att vi har fått 
leverera CS Library till hela Norrbotten.
Titta in på bibblo.se för att se hur det blev.

Tjuvtitt under Biblioteksdagarna
Under Biblioteksdagarna kommer vi ge er 
möjlighet att tjuvtitta på något helt nytt. 
Kom förbi vår monter så berättar vi mer.
Välkommna!
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 För en nykomling på listan synes BIBLIST er-
bjuda en mångfacetterad åktur. Här blandas 
heta diskussioner med tips om konferenser och 
böcker och rent råskäll. Dessutom fungerar lis-

tan som ett bibliotekens Blocket där de mest skilda bok- 
och biblioteksattiraljer bjuds ut.

Det har hänt, menar en del, att listan ”kidnappats”, 
det vill säga att ett antal personer mer eller mindre 
”kapat” listan för egna syften. Därför är listan också 
både älskad och hatad.

BIBLIST startade redan 1993 och då hade Daniel 
Forsman, bibliotekschef på Chalmers, ingenting med 
listan att göra. Det var till att börja med ett delat ansvar 
mellan Chalmers och KTH. I dag ligger driften på Sunet 
medan Chalmers fortfarande har det övergripande 
redaktörsansvaret.

– Listan är en fantastisk möjlighet för dem som är 
intresserade av biblioteksfrågor. Det har jag alltid tyckt. 

BIBLIST – starkt 
professionellt nätverk 
OCH ”bibliotekens Blocket”

En lista som har överlevt i över tjugo år har naturligtvis en 
helt unik historia. 

BIBLIST är någonting som de flesta i biblioteksvärlden har 
en tydlig åsikt om, eller relation till. På gott och på ont.

av Christer Fälldin

Sedan har det genom åren alltid funnits kritik mot 
listan, på ett eller annat sätt, säger Daniel Forsman, 
bibliotekschef på Chalmers. 

Ibland har det varit för många referensfrågor, för 
mycket nyhetsbevakning, för många lediga tjänster 
eller referensfrågor när någon bibliotekarie går bet på 
att hitta en resurs på hemmaplan.

– Ibland har det varit för starkt fokus på folkbiblio-
teken, eller för lite på någonting annat. Hur man än 
vrider och vänder på det så blir BIBLIST precis det som 
medlemmarna gör den till.

Det finns de som vill moderera listan hårdare, men 
då stryper man en del av mångfalden inom professio-
nen, anser Daniel Forsman.

Han ställde vid ett tillfälle en fråga om det inte borde 
finnas en uppförandekod för listan, men då ansåg de 
flesta att det inte behövdes.

– Det förkommer att personer blir utpekade på listan. 
Då kontaktar vi de personer det gäller och ber dem att 
vårda språket.

BIBLIST är i dag ett av de äldsta digitala profession-
ella nätverken i landet, med upp emot 3 000 medlem-
mar, eller prenumeranter. Daniel Forsman säger att 
”man hoppas att en sådan relativt liten grupp skulle 
medföra social kontroll” eftersom det ju är människor 
som träffas i professionella sammanhang.

– De flesta tänker nog igenom hur de uttrycker sig 
inför Sveriges samlade bibliotekarier.

Ändå förekommer det att många medlemmar 
bestämmer sig för att antingen sluta med BIBLIST 
helt, alternativt fortsätta läsa, men inte delta med 
inlägg. Och Daniel Forsman har själv varit tveksam till 
BIBLIST.

– När människor blir utsatta för personangrepp, då 
ifrågasätter jag listans berättigande, säger han.

Det var det ifrågasättandet som ledde till en diskus-
sion om redaktörskapet för listan, vilket i sin tur resul-
terade i att ett antal personer anmälde att de var intres-
serade av att fungera som redaktörer.

– De vanligaste frågorna eller uppmaningarna vi får 
är att vi ska ta bort inlägg eller att vi ska säga till någon 
person som uttryckt sig olämpligt.

Men att helt ta bort ett inlägg fungerar inte i sök-
motorernas värld. Därför gäller det att tänka sig för 
innan ett inlägg publiceras.

– Listan är indexerad av sökmotorerna och finns 

Daniel Forsman.
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chachad på nätet även om vi tar bort ett inlägg. Har 
du en gång skrivit och publicerat det, så finns det kvar, 
säger Daniel Forsman.

Han och den grupp på Chalmers som har ansvaret 
för BIBLIST har arbetat aktivt med att förbättra listan 
under det senaste halvåret. Det fanns en redaktör för 
BIBLIST, men inför pensioneringen lämnade denne 
över ansvaret till gruppen.

– I våra interna diskussioner talade vi om hur vi 
skulle förhålla oss till att vi har ett redaktörsansvar för 
listan. Olika alternativ avhandlades, till exempel att 
hitta en redaktör bland listans medlemmar. Vi provade 
att lägga redaktörsansvaret internt på arbetsgruppen 
på Chalmers, men de ville inte ha det eftersom de upp-
levde att listan var ”bekymmersam”.

I en av de interna diskussionerna om BIBLIST inom 
arbetsgruppen på Chalmers reflekterades det över det 
faktum att det finns professionella personer som väljer 
att inte vara med på BIBLIST på grund av att det publi-
ceras ett visst mått av ”irrelevant information”.

Daniel Forsman både förstår det, samtidigt som han 
vill nyansera.

– Emellanåt dyker det upp riktigt bra diskussions-
trådar. Det finns också mycket information som leder 
till bra möjligheter till kompetensutveckling. Jag 
tycker att den värdegrundsdiskussion som ofta skym-
tar till på listan är intressant att följa även om du inte 
deltar i den. Jag märker en hel del engagemang kring 
urval och allas rätt till information. Det är bra diskus-
sioner som är viktiga, men ibland spårar de ur.

Det är en ständig cirkulation på listan. Enligt Daniel 
Forsman kliver folk på och av i en ständig ström. När 
det här skrivs i mitten av mars är antalet prenume-
ranter på BIBLIST drygt 3 520 personer. Det borde fin-
nas ungefär 10 000 bibliotekarier i landet, enligt Daniel 
Forsmans uppskattning, vilket då innebär att ungefär 
en tredjedel av bibliotekarierna nås av listan.

En av dem som tidigare ofta deltagit i diskussioner på 
BIBLIST följer i dag samtalen, utan att själv yttra sig. 
Peter Alsbjer, t f bibliotekschef på Örebro stadsbibliotek 
tar del av diskussionerna, men har helt lämnat listan 
som aktiv medlem.

– Jag har varit utsatt för debatt på listan där jag själv 
inte varit en part, utan där andra personer har diskute-
rat min person. Då har jag inte svarat. Jag har använt 

Lurpassa  
i vassen?
”Lurpassar i vassen, det 
är vad 90 procent ägnar 
sig åt på epostlistor 
och sociala medier”. Så 
är det, enligt dansken 
Jakob Nielsen. Av de 
övriga användarna 
deltar 9 procent av och 
till, medan 1 procent är 
huvudrollsinnehavare. 
Nielsen kallar sin tes för 
90–91regeln för ojäm
likt deltagande i sociala 
medier.

min blogg i stället som min kanal för samtalet, eller 
”monologen”.

När Peter Alsbjer fick jobbet som t f bibliotekschef 
på Örebro stadsbibliotek i höstas blev han ifrågasatt på 
BIBLIST av en person som undrade om han var lämplig 
innehavare av jobbet.

– Det var ett starkt påhopp på mig och den biblioteks-
tanke jag står för och det var obehagligt. I förlängning-
en fortsatte diskussionen om mig när jag hade svarat 
på min blogg. Det räckte med att jag citerade Melville 
Dewey när jag blev intervjuad i Biblioteks bladet i 
augusti ifjol för att bli anklagad för att ha samma åsik-
ter som han. Jag drabbades av ”guilt by association”.

Inläggstråden på listan hade som rubrik «Hatar Peter 
Alsbjer böcker?» och fortsatte under några veckor. Själv 
deltog han inte alls i den diskussionen på listan.

Då var det inte konstigt att han funderade över vil-
ken funktion listan egentligen har, menar han.

Peter Alsbjer tycker numera, efter att ha lämnat 
BIBLIST, att det är det som sker i andra sociala medier 
som är intressant. Det är där det skapas nya intressanta 
nätverk.

Nu finns andra varianter än epostlistor, samtal förs 
i ett annat tonläge via Facebook-grupper. Tonläget på 
BIBLIST tar han avstånd från.

– Ibland kommer utbrott och sparkar. Jag kan tycka 
att det är intressant att de dyker upp, men jag vill inte 
vara måltavla för aggression och förakt. Det kan ju vara 
så att jag är värd förakt, men då vill jag hellre föra en 
enskild diskussion, öga mot öga, än att göra det publikt 
på listan eller i något annat nätverk.

En lista som har överlevt i över tjugo år har naturligt-
vis en helt unik historia som hela tiden omformas och 
utvecklas av trenderna och diskussionerna i nuet. Det 
har hänt, menar Peter Alsbjer, att listan ”kidnappats”, 
det vill säga att ett antal personer mer eller mindre ”ka-
pat” listan för egna syften.

– Det jag blev utsatt för var ett trolliknande angrepp. 
Vad är det man tycker egentligen? Vill man sparka åt 
höger eller vänster? Det jag är intresserad av är folkbib-
lioteksutvecklingen.

Peter Alsbjer.
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Återlämning med sortering för mindre bibliotek

You do not need to think big!

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor Försäljningsansvarig

P.V. Supa Sweden AB Erling Magnusson
Jungmansgatan 16 A Mobiltel. 070-567 2933
531 40  LIDKÖPING

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor
. . upa we en A

Jungmansgatan 16 A  •  531 0  
Tel. 0510-608 00  •  Fax. 0510-205 60

Försäljningsansvarig
ling Magnusson

Mobiltel. 070-567 29 33
www.pv-supa.se  •  e-post: info@pv-supa.se

Besök oss på
Bok & Biblioteksmässa
och se våra nyheter i monter E05:09

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

RFID-teknik

Revolutionerande återlämningssystem 
för mindre bibliotek



biblioteksbladet  03:2015 | 15

TEMA: BARN OCH BIBLIOTEK

”Självklart måste det finnas 
ett övergripande ansvar. 
Det gör det inte i dag.” Det 
säger medieforskaren Ulla 
Carlsson. Hon efterlyser stora 
satsningar på att öka medie och 
informationskunnigheten, och 
hon tror att skolbibliotekarierna 
skulle kunna spela en nyckelroll. 
Samtidigt visar Kungliga 
bibliotekets kartläggning att 
det fortfarande är få skolor som 
håller bibliotekskvalitet.



16 | biblioteksbladet  03:2015

Vi har tänkt 
och pratat för lite 
– därför ligger vi efter

Vi har tänkt för lite. Vi har pratat för lite.
Därför ligger vi på ett sätt efter, trots att vi tekniskt har legat i framkant.
Så kan det bli i ett land präglat av ingenjörskonsten. 

 Sverige är ett exempel på ett framstående 
land, som ändå i vissa avseende halkar efter. 
Det engagerar Ulla Carlsson som är något av 
en ledande expert på medie- och informa-

tionskunnighet, MIK. Visserligen är hon kritisk till 
hur vi hanterar barns och ungdomars medievanor och 
-ovanor. Men hon är inte uppgiven, inte alls:

– Det farligaste som finns är den här våndan, som 
så många säger att de känner. Att det inte skulle gå att 
göra något, att det är för sent. Jag håller inte med. 

– Det är bara att sätta i gång i stället för att oroa sig 
och fråga ’vad ska vi göra?’.  Det går att vända på pro-
blemen och lyfta fram de goda exempel som finns. 
Det är viktigt att inte börja alltför stort utan i det lilla, 
och låta det växa. Men självklart måste det finnas ett 
övergripande ansvar. Det gör det inte i dag.

När Ulla Carlsson föreläser om barn och unga i nät-
verkssamhället och om vikten av medie-och informa-
tionskunnighet är hon tydlig: vi måste ha mer medie-
kunskap i skolan. Här ser hon också en viktig roll för 
skolbibliotekarierna.

– Skolbiblioteken skulle kunna utveckla formerna 
för dialog, samtal och reflektion. Varför inte arrangera 
fler skoldagar om medie- och informationskunskap och 
låta eleverna berätta och jobba tillsammans med bib-
liotekarierna? De vill prata med vuxna som respekterar 
deras kunskaper. Ungdomar kan också vara oroliga för 
att de ägnar för mycket tid åt nätet och över vad de är 
med om och utsätts för. 

Nätet har inneburit en genomgående förändring, 
och det går att leva två liv parallellt: ett online och ett 
offline. Vi kan göra nästan allt vi vill på nätet, men 
reglerna för hur vi ska bete oss och vad som är rätt och 
riktigt har inte hängt med. Ulla Carlsson säger att det 
är en viktig uppgift att utveckla riktlinjer, som ”maxi-

av Maja Aase

merar möjligheterna och minimerar riskerna i den 
digitala mediekulturen”: 

– I den vanliga världen lär vi oss hur vi ska vara, som 
t ex att vi inte ska köra mot rött. På samma sätt behöver 
vi lära oss hur vi ska agera på nätet – det är ju samma 
regler där som i det verkliga livet. Men jag tror inte att 
föräldrar och lärare riktigt förstår vidden av anonymi-
tet, av hot och hat, rasism och sexism. 

Unga kan vara oerhört duktiga på tekniken, men har 
inte den där andra kunskapen, och här i Sverige ligger 
vi efter flera andra länder. Visserligen tillhör vi en av 
de mest uppkopplade regionerna i världen, men enligt 
Ulla Carlsson har vi i vår teknikglädje glömt bort vik-
tiga delar.

– Vi hade tidigt som mål att vi skulle vara bäst och att 
eleverna skulle ha tillgång till datorer och läsplattor. 
Men vi pratade inte tillräckligt mycket om vad de tek-
niska hjälpmedlen skulle användas till.

Bland länder med mer utvecklad undervisning i 
medie- och informationskunnighet nämner Ulla Carls-
son Finland. Där heter ämnet mediefostran, ett be-
grepp som Ulla Carlsson inte tror skulle funka i Sverige, 
”för moraliserande”. På engelska blir det media literacy, 
men att hitta något bättre än medie- och informations-
kunnighet har Ulla Carlsson funderat över, men inte 
kommit på. Huvudsaken är vad diskussionerna och un-
dervisningen ska handla om och syfta till: 

– Barn kan i dag fråga varför de måste lära sig saker. 
’Varför’, frågar de, ’ska jag veta vad Pär Lagerkvist skrev 
eller var Kuba ligger? Det kan jag ju googla fram direkt’. 
Vi har en ny situation i klassrummet och det gäller för 
pedagogerna att förhålla sig till det.

Ett demokratiskt samhälle behöver aktiva, välinfor-
merade medborgare som är bra på källkritik. För att ut-
vecklas till sådana måste barn och ungdomar förutom 
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FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 19: 
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och ytt
randefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta 
emot och sprida information och idéer med 
hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av 
gränser.”

grundläggande ämneskunskaper även lära sig att reso-
nera, analysera och slipa sina argument. 

– Att hela tiden möta olika tankegångar för att kunna 
skapa sina egna – det är grundläggande.

Men när det är så enkelt som i dag att utesluta och 
snäva in sig på just de flöden som är mest tilltalande, 
då är det massor som går en förbi. Helhetsperspektivet 
försvinner och specialiseringen ökar. 

– Det har aldrig varit så lätt som nu att hitta informa-
tion och aldrig så lätt som nu att undvika information, 
säger Ulla Carlsson. Jag tänker inte på de så kallade 
nyhets undvikarna som aktivt väljer bort nyheter. Jag 
tänker på de andra, de som bara följer sina egna in-
tressen och därmed hamnar utanför andra flöden. Vad 
händer med ett samhälle när medborgarna inte är med 
i ett gemensamt samtal? 

För inte så länge sedan ingick en starkt reklamkritisk 
analys i den offentliga diskussionen om journalistik, 
mediernas roll och nyhetsvärdering. 

– Men vi har liksom tappat bort det kritiska förhåll-
ningssättet. Samtidigt är det på många sätt svårare nu 
än tidigare att skilja på vad som är reklam och vad som 
är redaktionell text. 

Mitt i allt detta erbjuder biblioteken ett offentligt 
rum, där människor inte är kunder, och en möjlighet 
till kunskap och kunskapsbildning, diskussion och 
samtal.

– Dialog är alldeles för underskattat, säger Ulla Carls-
son. Vi är otroligt dåliga på att samtala och lyssna på 
varandra. Jag märker det när jag är ute på konferenser 
och seminarier. Alla vill ha ut sitt eget budskap, men vi 
diskuterar inte med varandra, vi slipar inte våra argu-
ment.

– Här ser jag som sagt att skolbiblioteken har en 
enorm utmaning framför sig. Var vi än kommer i värl-
den vet vi att en god skola är utslagsgivande för ett 
samhälle. Och skolbiblioteken skulle kunna bli en verk-
ligt betydelsefull del i detta.

– Samtidigt måste biblioteken fundera på sin egen 
roll. Förr var det böckerna som var poängen, men nu 
är ett bibliotek så mycket mer. Jag kan tänka mig att 
en växelverkan mellan skolbibliotekarien och läraren 
skulle kunna leda till något roligt och fascinerande. 

Intresset för medie- och framtidsfrågorna är stort 
men Ulla Carlsson är ändå inte riktigt nöjd – skolan är 
för passiv.

– Om skolan hade legat ett steg före och inte ett steg 
efter, då hade unga lärt sig betydligt mer om hur medi-

80 procent av alla tolvåringar har en smart
phone – ”de har hela världen i sin ficka.”
70 procent av alla 16åriga flickor använder 
mobilen mer än tre timmar per dag.
Hälften av alla 14–15åriga pojkar spelar mer 
än tre timmar dag. 
Källa: Statens medieråd

erna fungerar och hur det kan användas. Men den kom-
petensen har inte skolan efterfrågat, trots att det bästa 
sättet att lära sig medier är att själv uttrycka sig i ord, 
ljud och bild. 

– Tyvärr har jag märkt ett fortsatt ointresse för de här 
frågorna från utbildningsdepartementet. 

Däremot ser Ulla Carlsson hoppfullt på att kultur- 
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke uppmärk-
sammar frågan om medie- och informationskunnighet 
i direktiven till den nya mediepolitiska utredningen. 
Kanske kan detta vara början till ett nytt, välbehövligt 
samtal?  

– Vi måste påminna oss om att tystnad är ett av de 
allvarligaste hoten mot demokrati och frihet, säger 
Ulla Carlsson. ■

Ulla Carlsson har disputerat vid Göteborgs universitet på 
en avhandling om internationell mediepolitik och blev 
professor 2006. I höstas utnämndes hon till ”Unesco Chair 
in Freedom of Expression, Media Development and Global 
Policy”. 

Ulla Carlsson har tidigare varit direktör för Nordicom, 
Nordiskt Informationscenter för medie och kommuni
kationsforskning vid Göteborgs universitet. Hon har gett 
ut en lång rad böcker om medieteori, medieutveckling, 
mediehistoria, mediernas globalisering, medie och infor
mationskunskap och populärkultur. På initiativ av Unesco 
etablerade hon  ”The International Clearinghouse on 
Children, Youth and Media” inom Nordicom.
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” Dialog är 
alldeles för 
underskattat. 
Vi är otroligt 
dåliga på att 
samtala och 
lyssna på 
varandra.”
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Mikromarc 3 självklart val 
för Vänersborgs kommun

Upplev skillnaden med Mikromarc 3 
på www.youtube.com/mikromarc 

Arbetet i disken har 
förenklats. Systemet 
är överskådligt och man 
når sna� t de funktioner 
man behöver.”

”

Förra hösten upphandlade Vänersborgs kommun nytt biblioteksdatasystem 
för att se över sina kostnader och villkor. Valet föll på Bibliotekscentrums 
system Mikromarc 3.

– Med det nya systemet har arbetet vid disken förenklats avsevärt. Det är över-
skådligt och alla nödvändiga funktioner är lättillgängliga, berättar bibliotekschefen 
Marie-Louise Olers.
 – Jag är framförallt nöjd med att vi bara betalar för den funktionalitet vi faktiskt 
använder och att alla uppgraderingar sker utanför våra öppettider.
 Vänersborgs bibliotek har tre fi lialer i en kommun med cirka 37 000 invånare. 
Mikromarc 3 används också vid nio datoriserade grundskolbibliotek. Via ett regionalt 
samarbete används systemet även av ett gymnasium.
 – Konvertering, utbildning och driftsättning fungerade utmärkt och vi fi ck bra 
hjälp av Bibliotekscentrums support hela vägen.

Anna Ljungdahl, Marie-Louise Olers och 
David Andersson – Vänersborgs biliotek.
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 I brist på egna lokaler, böcker och bibliotekarier 
använde flera skolor i Huddinge i stället folkbiblio-
tekens utbud. Fel, ansåg både Skolinspektionen 
och kommunens förtroendevalda revisorer. 

Grundskolenämndens nya ordförande Jelena Dren-
janin (M) ska senare i vår samla företrädare för både 
skolan och bibliotek för att hitta en gemensam syn på 
skolbibliotekens arbete.

– Vi behöver prata mer med varandra. Man kan inte 
utarma andras verksamhet för att gagna sin egen. Om 
skolan ska få ägna sig åt sitt kärnuppdrag måste andra 
få ägna sig åt sitt, säger hon.

När Skolinspektionen för tre år sedan granskade 
Huddinge kommuns grundskolor i en så kallad regel-
bunden tillsyn fick fyra skolor förelägganden då de helt 
eller delvis saknade skolbibliotek. 

Kommunens förtroendevalda revisorer gick vidare i 
Skolinspektionens spår och slog fast att skolorna ofta 
använde folkbiblioteken i sitt arbete:

”Ur skolornas perspektiv är det rationellt att använda 
folkbibliotekets utbud av litteratur, andra 
medier och kompetens… Samtidigt ser folk-
biblioteket i detta en risk för konflikt med 
folkbibliotekets uppdrag, om det i alltför stor 
utsträckning används som skolbibliotek”.

Från årsskiftet lånar folkbiblioteket i Hud-
dinge inte längre ut böcker för undervisning. 
I stället ska skolornas egna bibliotek ansvara 
för medier (även e-medier) och peda gogiskt 
stöd i anslutning till skolarbetet. Folkbib-
lioteket ska fokusera på aktiviteter som 
uppmuntrar och stimulerar barns och ung-
domars läsning och kunskapssökande på fri-
tiden.  

– Skolan ska ägna sig åt sitt kärnuppdrag, 
folkbiblioteken åt sitt. Ibland har det varit 
otydliga förväntningar, därför ska vi reda ut 
vad som ingår i de olika uppdragen.

” Skolan ska ägna sig 
åt sitt kärnuppdrag, 
folkbiblioteket åt sitt”

Folkbiblioteken ska koncentrera sig mer på att bjuda 
in grundskolan till olika former av samarbeten. Enskil-
da lärare kan ingå överenskommelser med barn- och 
ungdomsbibliotekarier, till exempel för att utveckla 
elevernas kunskaper om informations sökning. 

– När det gäller till exempel digitaliseringen är kom-
petensen ibland högre på folkbiblioteken än den är ute 
på skolorna. Inom bibliotekssektorn än man ofta mer 
förändringsbenägen än man är i skolvärlden, säger 
Jelena Drenjanin, som själv har arbetat både som lärare 
och skolledare.

Nick Jones, verksamhetschef för Konst och biblio-
tek, understryker att folkbiblioteken i Huddinge redan 
innan revisorerna kom med sin rapport arbetade med 
att på ett tydligare sätt försöka identifiera sitt uppdrag 
gentemot skolorna.

– Folkbiblioteken ska överhuvudtaget inte användas 
som skolbibliotek – vi är två skilda biblioteksformer 
med helt olika uppdrag. Skolbibliotek ska integreras 
i den pedagogiska verksamheten, vårt huvudsakliga 
uppdrag gentemot målgruppen riktar sig mer mot att 
möta barn och unga på fritiden. 

Nick Jones möter ibland dåliga kunskaper om de två 
bibliotekformernas olika roll.

– Det kan vara rörigt i den här relationen. En del lärare 
och rektorer som använt folkbiblioteken som skolbiblio-
tek känner sig lämnade i sticket nu. Men de flesta har 
ändå varit positiva till förtydligandet av rollerna.

Bibliotekschefen och hans medarbetare har 
i samråd med barn- och utbildningsförvalt-
ningen tagit fram ett basutbud, som är det-
samma för alla skolor i kommunen. Utbudet 
jämnar ut den brist på likvärdighet i folkbib-
liotekens utbud till grundskolan som tidigare 
varit ett problem. 

Samtidigt är han självkritisk.
– Vi har gjort väldigt mycket i skolorna. Det 

har varit ett enkelt sätt att nå många barn och 
gjort att vi kanske inte har utvecklat arbetet 
och metoderna tillräckligt för att möta barn 
och unga på fritiden, till exempel genom 
samarbeten med föreningslivet och med ung-
domsgårdar, eller aktiviteter i det digitala- och 
fysiska biblioteket, eller andra uppsökande 
verksamheter, säger Nick Jones.

Kritiken mot skolbiblioteken öppnade för en tydligare 
rollfördelning i Huddinge. Folkbiblioteket kan aldrig 
ersätta ett skolbibliotek, eftersom uppdragen är helt 
olika, anser bibliotekschefen Nick Jones. 

av Torbjörn Tenfält
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Nick Jones.

Kan den tydligare uppdelningen leda till att skolbiblioteken får 
mer resurser?
– Ja, jag tycker att vi bidrar till att lyfta den frågan även 
om vi är noga med att bara prata utifrån vårt ansvars-
område.

Jelena Drenjanin ser inte bristande resurser som 
skolbibliotekens främsta problem. 

– Framför allt är det en kunskapsfråga. Man måste 
förstå den stora betydelse skolbiblioteken kan ha. 
Skolan har inte heller på samma sätt som närings-
livet insett att bibliotekarien har fått en ny och viktig 
roll inom informationssökning. När rektor prioriterar 
inom sina ansvarsområden kommer biblioteken ofta i 
andra hand efter till exempel elevhälsa och personal-
frågor.

Skollagen ställer inga krav på att skolbiblioteken ska 
vara bemannade. Behöver det finnas 
skolbibliotekarier?
– Det beror på skolans storlek. Är det en 
1–3-skola har man inte samma behov som 
4–9, säger Jelena Drenjanin.

Tomtbergaskolan, nära Huddinge sta-
tion, är en av flera skolor som reviso-
rerna nämner i sin rapport. Rektorn Boel 
Ehrenberg konstaterar att skolan behöver 
byggas om för att det ska bli möjligt att ha 
ett sammanhållet skolbibliotek. I brist på 
egna lokaler har skolan använt det folk-
bibliotek som ligger bara några minuters 
promenad från skolan.

– Våra elever har haft stor glädje av bib-
lioteksbesöken, framhåller Boel Ehren-
berg.
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Hon betonar att skolbiblioteket är mycket viktigt 
för att stimulera elevernas läsutveckling och kreativi-
tet. Skolan arbetar med många olika läsprojekt på alla 
stadier och behöver en riklig tillgång till skönlittera-
tur. Informationssökning med hjälp av olika digitala 
hjälpmedel är också en viktig funktion. Eleverna har 
tillgång till detta i sina klassrum men det behövs också 
andra bra utrustade lokaler. 

– Jag tycker personligen att folkbiblioteket gräver sin 
egen grav: Familjer går nu för tiden inte så ofta till ett 

bibliotek utan det är skolan som introdu-
cerar och vidmakthåller biblio tekens möj-
ligheter bland barnen. 

Även Utsäljeskolan väntar på att byggas 
ut. När Skolinspektionen besökte skolan 
slog den fast att biblioteket var för litet. 
Sedan höstterminen 2012 fungerar en 
lärare som bibliotekarie tre timmar i 
veckan. 

– Eftersom våra lärare vill kunna använ-
da sig av folkbiblioteken i mycket större 
omfattning än vad som nu erbjuds tycker 
jag naturligtvis att den inskränkning den 
nya rollfördelningen mellan de olika bib-
lioteksformerna innebär inte är av godo, 
säger Utsäljeskolans rektor Kicki Holm-
gren-Larsson. ■
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 Karbyskolan med 345 elever från förskolan  
 till årskurs nio är en av tre grundskolor i  
 Vallentuna kommun som förra året fick  
 kritik av Skolinspektionen för hur skolbib-

lioteket fungerar. 
Av de drygt tusen grundskolor och gymnasieskolor 

i hela landet som inspektörerna granskade hade 9 pro-
cent brister. Gymnasierna var sämst med 15 procent, 
medan grundskolornas andel var 8 procent.

– Skolbiblioteken används inte som en samlad 
pedagogisk resurs i undervisningen, säger Katarina 
Håkansson, enhetschef på Skolinspektionen.

Just så lyder också en del av kritiken mot Karby-
skolan i Vallentuna. Biblioteket är obemannat och 
beskrivs av en lärare som ”ett museum för böcker”. 
De elever i årskurserna 4–6 som Skolinspektionen in-
tervjuade ansåg dessutom att det bara finns tråkiga 
böcker i skolans bibliotek och att det inte kommer in 
några nya. Eleverna uppgav att de bara är i biblioteket 
om de behöver använda sina datorer och noterade att 
det inte finns någon personal som tar hand om biblio-
teket. 

Tillförordnade rektorn Åsa Lindfors tycker att kri-
tiken från Skolinspektionen är orättvis och framhål-
ler att den missar skolans omfattande samarbete med 
kommunens biblioteksfilial, som ligger några hundra 
meter från skolan. Bibliotekarien hjälper skolan att 
rensa ut inaktuella titlar och göra listor över de böcker 

Skolbiblioteket 
ett ”museum för böcker”?

Var tionde skola uppfyller 
inte Skolinspektionens 
krav på skolbibliotek. ”Det 
finns bara tråkiga böcker 
i biblioteket”, klagar 
eleverna på Karbyskolan 
i Vallentuna. 

han tycker lärarna och skolledarna ska införskaffa.
– Vårt mål är att våra barn ska bli biblioteksbesökare, 

säger Åsa Lindfors. 
Även om hon anser att Skolinspektionen har fel i sin 

kritik, tycker hon att den gör viss nytta.
– Den medvetandegör vad vi arbetar med. Ta hit bib-

liotekarien och samarbeta mer på skolan kunde vi gjort 
ändå, men jag är inte säker på att vi hade gjort det.  

Katarina Håkansson understryker att skolbiblioteket 
ska var en plats där man samlar olika medier. I biblio-
teket ska finnas både skönlitteratur och facklitteratur 
och även andra typer av medier.

– Du ska spontant kunna gå till biblioteket. Det får 
inte vara undanskymd plats dit bara någon har nyckel.

Hon råder lärarna att ta med sina elever när de köper 
nya böcker.

– Det är större chans att eleverna blir intresserade 
och använder biblioteket självständigt om de känner 
sig delaktiga, säger Katarina Håkansson.

Skolinspektionen granskar skolbiblioteken i sam-
band med sin regelbundna tillsyn. 

Paragrafen om skolbibliotek i nya skollagen är inte så 
fyllig, men det finns vägledande förarbeten. 

– Vi har gjort bedömningen att eleverna ska ha till-
gång till skolbibliotek i den egna skolan eller i en skola 
på ett rimligt avstånd, som gör det möjligt att kontinu-
erligt använda skolbiblioteket som en del av utbildning-
en, säger Sofia Tiberg, jurist på Skolinspektionen. ■

av Torbjörn Tenfält
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 Kungliga bibliotekets granskning av hur 
skolbiblioteken fungerar presenteras i maj. 
Men redan nu syns det att siffrorna blir fort-
satt dystra. 

– Vi är överraskade över att det fortfarande är så få 
skolor som håller vad man kan kalla bibliotekskvalitet, 
säger Cecilia Ranemo.

Det verkar finnas procentuellt fler gymnasiebibliotek 
än grundskolebibliotek, enligt Cecilia Ranemo. Skill-
naden förklarar hon med att grundskolorna oftare ut-
nyttjar folkbiblioteken. Drygt 400 folkbibliotek funger-
ar samtidigt som integrerade skolbibliotek.

– Vi på KB har inte som uppgift att mäta om det finns 
böcker på skolor – det vet vi redan att det finns. Vi ska 

mäta biblioteksverksamhet och det krävs en viss bas-
bemanning för att kunna hantera inköp, utbildning, 
rådgivning och annat som ett skolbibliotek ska göra.

Cecilia Ranemo pekar på brister i Skolinspektionens 
kontroll av skolbiblioteken.

– Skolinspektionen har inte satt upp kriterier för hur 
långt det ska vara till biblioteket. Ska det ha bemanning 
eller inte? Jag har svårt att tänka mig att man kan kalla 
det för skolbiblioteksverksamhet om man inte har be-
manning. Då är det frågan om en boksamling, säger 
hon. 

Fram till att insamlingen av statistiken är färdig 
senare i vår går det att följa skolornas inrapportering av 
enkätsvar på Kungliga bibliotekets webbsida. ■

” Skolbibliotek utan 
bemanning är en 
boksamling  – inte  
ett bibliotek”

MÅNADENS ELIN

Bara 848 av drygt 6 200 
grundskolor och gymnasier 
har skolbibliotek med minst 20 
timmars bemanning. Cecilia 
Ranemo, statistikansvarig på 
Kungliga biblioteket, är förvånad 
över att så få skolbibliotek 
håller måttet.

av Torbjörn Tenfält
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Barnstyrd satsning ska      locka nya besökare
Malmö Stadsbibliotek gör en storsatsning för att locka 
barngruppen 0–8 år med vuxen till biblioteket. Barn och 
föräldrar deltar aktivt i projektet med syftet att bygga 
in värden och innehåll som gör barnbiblioteket till en 
attraktiv mötesplats i ständig förändring.

av Johan Erichs

 Malmö är i sin storleksklass en av Europas 
mest multikulturella städer med när-
mare 200 nationaliteter bland de boende. 
Över 100 olika språk talas i staden som 

har drygt 310 000 invånare. I takt med att de offentliga 
mötesplatserna och mötestillfällena minskar i antal in-
tar biblioteket en allt viktigare roll som plats för sociala 
möten mellan olika medborgare. Nu inleds en ny stor-
satsning för barnen som biblioteksbesökare.

– Ambitionen är att höja kvaliteten i barnverksam-
heten och göra den attraktiv för Malmös alla barn, 
berättar Karin Johansson, projektledare för satsningen 
med projektnamnet Lilla Slottet vid Malmö stadsbib-
liotek. 

De undersökningar som biblioteket låtit göra visar 
att bibliotekets besökarsammansättning i dag inte rep-
resenterar befolkningsbredden i Malmö.

– Våra besökare tillhör en tämligen homogen grupp, 
80 procent av de föräldrar som följer med sina barn hit 
har en påbörjad eller avslutad högskoleutbildning. Vi 
uppskattas av individer som själva en gång har lärt sig 
att gå på bibliotek och ofta bor i närområdet. De andra 
grupperna har vi svårt att nå ut till. Här måste vi bli 
bättre och uppfylla vårt ansvar att vara en angelägen-
het för hela stadens befolkning, konstaterar Karin 
Johansson.

För att nå ut i större utsträckning mot nya målgrup-
per ska Malmö stadsbibliotek arbeta med en ny be-
fattning på barnenheten, en brukarkoordinator.

– Tanken är att brukarkoordinatorn både ska vara 
mottagare och koordinera de vuxna malmöbornas och 
malmöbarnens initiativ samt arbeta uppsökande mot 
grupper och föreningar i Malmö som vanligtvis inte 
besöker eller använder sig av barnbiblioteket. Koordi-
natorn ska tillsammans med barnenheten arbeta fram 
en arbetsmetod där vi så långt det är möjligt ska ta till-
vara önskemål från föreningar och andra grupper. Am-
bitionen är att genom den uppsökande verksamheten 
skapa dialog och berika varandras verksamheter. I 
detta arbete spelar också våra områdesbibliotek en vik-
tig roll i ambitionen att nå ut.

Traditionellt har folkbibliotekens barnverksamhet 
koncentrerats på att hos barn väcka glädjen av att läsa 
och väcka intresse för litteratur ofta i form av att vuxna 
berättar för dem.

– Med Lilla Slottet vill vi även öka barnens möj-
lighet att påverka verksamheten utifrån vad barnen 
vill göra, vad de tycker är kul, hur barnen vill använda 
biblioteket. Vi ska skapa en miljö så långt det är möjligt, 
utifrån barnens villkor. 

Biblioteket har i utformningen av det nya konceptet 
tagit hjälp av två studenter från mastersprogrammet 

Malmö stadsbibliotek ska bli bättre på att locka 
barn och föräldrar från grupper som normalt inte 
besöker biblioteket. “Vi ska bli bättre på att lyssna 
på barnen, att förstå deras önskemål och villkor 
och på så sätt skapa en miljö som de trivs i, utan 
att ta för stor hänsyn till traditionella biblioteks-
värderingar”, säger Karin Johansson, projektledare 
för satsningen Lilla Slottet vid Malmö.
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Barnstyrd satsning ska      locka nya besökare
Child Culture Design, vid Högskolan för 
design och konsthantverk i Göteborg. Det 
är en designutbildning med fokus på barn-
perspektiv.

– Barnen ska uppmuntras att beskriva 
den värld de vill ha snarare än det bibliotek 
de vill ha. Vi har fått hjälp och stöd från 
barnens önskemål och berättelser om hur 
de vill att biblioteket arkitektoniskt ska 
vara utformat och vad det ska innehålla. 

Är det några särskilda barnförslag du vill lyfta 
fram?
– Naturen, de vill gärna att naturen på olika 
sätt ska komma in biblioteket och det har 
vi försökt förverkliga till exempel genom 
att få pelare att se ut som träd. Magiska och 
hemliga världar är andra inslag som barnen 
vill ha, tunnlar och hemliga skrymslen och 
kojor där de kan sitta ifred, gärna en bit upp 
från golvet dit de kan krypa in.

Den designmässiga utformningen är tänkt att sticka 
ut genom att miljön är utformad för att skapa olika 
stämningar i rummet där platserna knyter an till 
naturen och dygnet. 

– Vi har den lummiga Bokskogen med en picknick-
glänta, Gryningen för de yngsta barnen, Skymningen, 
Skuggan, Regnbågen och Grottan. Stämningarna som 
skapas i de olika delarna är till för att förtydliga och 
stärka rummens användning för besökarna. 

Stadsbiblioteket har i samarbete med en inter-
aktionsdesignfirma skapat digitala lösningar som 
Krumelurmaskinen där barnen kan mata in sina teck-
ningar i maskinens mun. Teckningarna projiceras 
sedan på valt ställe i biblioteket och förvaringsskåpen 
som pratar Malmös alla språk. Barnen har varit med 
och testat prototyper av de olika digitala lösningarna.

För att hamna rätt i utformningen av ”Lilla Slottet” 
har biblioteket låtit göra större enkätundersökningar 
bland icke-besökare och av sällan-besökare till bib-
lioteket. Cirka 400 telefonintervjuer har genomförts 
men även fokusgrupper med föräldrar har fått föra 
fram sina synpunkter. 

– Det vi bland annat fick fram var att logistiken runt-
omkring ska vara bra, lätt att komma till, skötutrym-
men till de små, rena toaletter, bra utrymmen för ytter-
kläder, mat- och köksplatser med möjligheter till upp-
värmning. Det ska inte behövas så mycket planering 
för att gå till biblioteket utan besökaren ska känna sig 
trygg och veta att det som krävs av en besökande barn-
familj också finns att tillgå.

Många önskade sig en personal som tar ett kliv ut i 

rummet, lämnar informationsdisken och inbjuder till 
aktivitet av olika slag.

– En hel del vill ha en mer proaktiv biblioteksperso-
nal och det efterfrågas en mer lekfull och spontan in-
ställning där oväntade arrangemang kanske händer 
i lokalen eller att man får spontana boktips utan att 
fråga efter det. Att vi söker upp barnen och experi-
menterar och testar saker tillsammans, berättar Karin 
Johansson.

Den formulerade visionen med satsningen är ”att 
skapa en mötesplats som är socialt, digitalt och arkitek-
toniskt tillgänglig för Malmös alla barn mellan 0–8 år”.

Malmö stadsbibliotek arbetar för ett brett utbud uti-
från de stora språken i Malmö som utöver svenska är 
persiska, arabiska, polska, serbiska, kroatiska, bosniska 
och romani. Förutom att hålla exempelvis sago stunder 
på dessa språk behöver även marknadsföringen nå 
den som till exempel är bra på bosniska men inte läser 
svenska. Därför arbetar biblioteket förutom genom 
egen flerspråkig personal också tillsammans med fri-
lansande utlandsspråkiga sagoberättare även inom 
marknadsföringen och når språkgrupperna via frilan-
sarens nätverk exempelvis inom olika sociala medier.

– Biblioteket är ett ställe där människor från hela 
staden kan mötas oavsett ekonomiska, sociala, kul-
turella eller språkliga förutsättningar.  Blir vi bättre på 
att suga upp grupper som i dag normalt inte besöker 
biblioteket kommer det naturligt att leda till fler möten 
mellan människor och att nya kontakter skapas.

Barnbibliotekssatsningen ”Lilla Slottet” invigs i 
mars 2016. ■

Av barn för barn. 
Malmö stadsbibliotek 
gör en nysatsning på 
barnverksamheten. 
Genom att barnen får 
ett starkt inflytande 
och påverkan på vad 
som ska hända i verk-
samheten hoppas 
biblioteket stärka 
image och erbju-
dande mot barngrup-
pen 0–8 år och deras 
föräldrar.
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UTBLICK: 
BARN & BIBLIOTEK

Tottie Lönn

Biblioteken gör skillnad! 
Biblioteken höjer barn och 
ungdomars skolresultat visar 
flera undersökningar, något 
som uppmärksammas runtom 
i Västvärlden. Det finns ett 
samband mellan hur mycket 
barn läser och den framgång de 
får längre fram i livet och som 
då kommer samhället tillgodo.

 De omskrivna PISA-undersökning- 
 arna har också skakat om bland  
 politiker i många andra länder.  
 Det finns numera en tendens 

till att mer uppmärksamma barnbibliote-
kens pedagogiska insatser för läs- och skriv-

kunnighet än de kulturella delarna, åtmins-
tone bland myndigheter och organisationer.

I USA hoppas American Library Associa-
tion att de nya federala bidragen ska gå till 
nyckelprogram för ”små barns lärande”. 
Vid årets ALA Midwinter Meeting med 
10 637 deltagare och 1 800 möten behand-
lades bland annat värdet av skolbibliotek 
och hur biblioteken förändrar samhällen. 
ALA:s underorganisationer, AASL (Ameri-
can Association of School Librarians), ALSC 
(Association for Library Service to Child-
ren) och YALSA (Young Adult Library service 
Association) har alla imponerande och 
skift ande verksamheter med hjälp och stöd 
till bibliotek och barnbibliotekarier i USA. 
Organisationerna driver kampanjer och 
delar ut åtskilliga bidrag och utmärkelser.

Bland våra närmaste grannar utmärker 
sig Danmark med ett tätare samarbete mel-
lan bibliotek och skola. Genom den danska 
folkskolereformen försvann benämningen 
skolbibliotek och förvandlades till ”pedago-
giskt laeringscenter” och skolbibliotekari-
erna har fått en utvidgad yrkesroll. De ska 
nu medverka mer i undervisningen. Folk-
biblioteken samarbetar med dessa laerings-
center i den nya ”öppna skolan”. 

Detta utvidgade samarbete diskuterades 
i slutet av februari vid en konferens med 
det märkliga mottot ”Trick or Treat – nye 
samarbejder om den åpne skole og biblio-
teket”. ”Ni skall samarbeta” löd uppma-
ningen från de båda närvarande minist-
rarna, kulturminister Marianne Jelved och 
undervisningsminister Christine Antorini, 
skriver Dansk bibliotekssforening i sitt re-
ferat av konferensen.

Relationerna mellan skolor och bibliotek 
har tidigare varit fragmentariska. Problem 
med gränsdragningen mellan yrkesrol-
lerna? Nej, det trodde konferensdeltagarna 
inte. Lärarnas arbete kan i kombination 
med bibliotekariernas informationskom-
petens bidra till att stärka målet för ut-
bildningen. Däremot kan det bli problem 
med att ett bibliotek kan ha många skolor 

i sitt område och därför måste få betalt från 
kommunerna för att kunna hjälpa.

I samband med konferensen delades 
också ut en idékatalog till landets skolor 
med 30 konkreta exempel från bibliotek på 
hur mer samarbete mellan skola och sam-
hälle kan ske. Bland exemplen finns Silke-
borg Biblioteks projekt ”Klog på husbyg-
geri” där skolans äldsta elever praktiskt lär 
sig husbyggandets faser med hjälp av lokala 
hantverkare. Eleverna får alltså både prak-
tik och teori. Av erfarenhet vet man att fler 
börjar ungdomsutbildning om undervis-
ningen kombineras med praktik.

I Fredriksberg har biblioteket samarbetat 
med Betty Nansen Teater och kommunens 
skolor för att stärka läslusten hos läsovil-
liga 8–12-åriga pojkar genom att de kan lära 
sig  rappa och spela rollspel. Nog är kreati-
viteten stor bland biblioteken för att höja 
läsintresset.

Den nya satsningen avspeglar sig också 
i de projekt som fått bidrag i år. Så får till 
exempel Aabenraa bibliotek 672 000 kronor 
för ett projekt där två folkbibliotek, två lae-
ringscenter och en leverantör av nytt bib-
liotekssystem som, tillsammans med barn, 
lärare och bibliotekarier, ska göra mate-
rial- och informationssökning i biblioteks-
systemet tillgängligt via mobil teknik. Den 
danska satsningen på läxhjälp online är 
också viktig.

Alla länder har det inte så bra. Det säger 
kanske något om tillståndet i Storbritan-
nien att man i år skapat en utmärkelse, 
”Pupil Library Assistant of the Year Award”, 
för att uppmuntra elever som hjälper till i 
skolbiblioteket. Nästan sextio elever över 
14 år är nominerade, där sju nu är utvalda. 
Priset delas ut i mars för att uppmärksam-
ma ”de unga bibliotekarierna och den roll 
de spelar, och för att uppmana fler och fler 
elever att engagera sig”. Priset är ett sam-
arbete mellan CILIP School Libraries Group 
och School Library Association och spons-
ras av kända barnboksförläggare och förfat-
tare.

Villkoren är olika. Kraven på biblioteken 
växer ändå i alla länder, men också erkän-
nanden om hur betydelsefulla alla sorters 
bibliotek är i samhället. Nyttighetsaspekten 
dominerar.

Studera till 
bibliotekarie i 
en spännande 

miljö!
MASTERPROGRAM I ABM

www.kultur.lu.se

Arkivvetenskap, 

Biblioteks- och informationsvetenskap 

Museologi



Klä din bokhylla i regnbågens färger!

ÖVERRASKANDE OCH INBJUDANDE 
Nu kan du med enkla medel få din 
bokhylla till att bli en fokuspunkt i 
regnbågens färger. Skapa nya uttryck med 
hjälp av hyllinredningar i fluorescerande 
akryl. Kombinera funktion, utförande, 
färg och skapa ditt alldeles egna  
uttryck. Var stolt över din bokhylla och 
vad den kan göra för att hjälpa besökarna 
till goda läsupplevelser (precis som för 
Claes Schmidt & Sara Lund).

Nyheter!
In-between & Wave

Se mera på eurobib.com

www.eurobib.com
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 Biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan,  
 KTHB, får en central uppgift i högskole- 
 ledningens strävan att erövra en position  
 bland de lärosäten som kallas ”världsledande” 

och bibliometri är metoden eller snarare valutan, när 
forskningen ska värderas.

Individuell utvärdering baserat på bibliometriska 
indikatorer används redan vid vissa svenska lärosäten 
vid intern fördelning av forskningsmedel, men KTH:s 
användning av individuell bibliometrisk utvärdering 

som strategiskt konkurrensmedel för lärosätet som 
helhet, är något nytt i den svenska forskarvärlden.  

Projektet som har fått namnet Årlig Bibliometrisk 
Uppföljning (ÅBU) sjösattes i början av mars och sedan 
dess kan ansvariga chefer följa varje enskild forskares 
publiceringsstatistik på KTH:s intranät. Forskarna 
kan då också se sin egen statistik, däremot kan ingen 
annan än chefer och ledning ta del av hur forskarna har 
presterat individuellt.  

Peter Sjögårde, bibliometrisk analytiker vid biblio-
tekets enhet Publiceringens infrastruktur, är den som 
i den särskilda bibliometrigruppen är ansvarig för att ta 
fram statistiken. 

Till arbetsuppgifterna hör också att informera, ett 
antal workshops kommer att hållas med samtliga 
avdelningar inom de fem olika ”skolor” som utgör 
KTH:s organisation. 

– Jag är mycket ute och pratar med forskarna, bland 
dem finns det både de som är nöjda med att få tillgång 
till sin statistik och de som är mer skeptiska.

KTH följer upp forskares 
publicering på individnivå 
KTH:s forskare presterar för svagt för att stå sig i den 
internationella publiceringskonkurrensen. 

Utifrån den slutsatsen har ledningen för KTH givit 
biblioteket i uppdrag att redovisa publicerad och citerad 
forskning på individnivå. 

av MarieLouise Samuelsson
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Reaktioner som högst sannolikt är relaterade till 
skillnader i publiceringspraktiker inom olika ämnes-
områden, för vissa forskningsområden (som exempel-
vis juridik och hum-sam-ämnen) är utbudet av inter-
nationella vetenskapliga tidskrifter begränsat och den 
forskning som publiceras i tidskrifter som inte återfinns 
i Web of Science ingår inte heller i citeringsstatistiken.

 Från lärosätesledningen är den bibliome-
triska statististiken ett självklart strategiskt 
verktyg.  

ÅBU ska vara ett hjälpmedel för att förändra 
den interna publiceringskulturen och i förlängningen 
alltså ge KTH en bättre och helst världsledande posi-
tion.  

– Vi jämför oss överhuvudtaget inte med svenska 
läro säten, utan enbart internationellt, med motsva-
rande tekniska universitet, säger Per-Anders Östling 
som arbetar med rankning- och benchmarkingfrågor 
vid KTH:s planerings- och utredningsavdelning och 
som själv beskriver sig som ”hjärnan” bakom den nya 
strategin.  

En närliggande inspirationskälla är DTU, Danmarks 
Tekniske Universitet, där den bibliometrigrundade sta-
tistiken också fungerar som underlag för individuell 
löne sättning, något som Per-Anders Östling dock för-
säkrar inte är aktuellt för KTH.  

 Arbetet med ÅBU som initierades under 2014 har 
också inneburit att biblioteket har diskuterat sin egen 
roll i sammanhanget, hur det går att navigera mellan 
att å ena sidan erbjuda forskarna stöd och å andra sidan 
möta eventuellt missnöje från forskare, gällande allt 
från ifrågasättande av statistiken till hur resultaten ska 
användas. 

– Vi har haft en konsekvensanalys inför vad som kan 
bli svaret från organisationen, säger Elisabeth Manner-
feldt, enhetschef vid Publiceringens infrastruktur. 

– Till det vi diskuterade var hur vi förbereder oss på 
responsen från organisationen. Vi har också en bered-
skap gällande vem som ska svara på vilka frågor, om det 
kommer ilskna reaktioner från forskare hänvisas de till 
mig.

 Hon är dock inte särskilt orolig inför någon 
anstormning av arga forskare. När vi talas 
vid har ÅBU just etablerats på intranätet 
och de få frågor som kommit in handlar om 

inloggning och praktiska detaljer. 
– Vi har inom enheten också landat i att det är viktigt 

att betona att bibliotekets bibliometrigrupp levererar 
underlag, men att vi inte står för tolkning av statisti-

Bibliotekarie på två stolar
En färsk rapport från Högskolan i 
Borås belyser hur bibliometrins till
lämpning och användning hittills har 
påverkat forskningsbiblioteken. 

I ”Resursfördelningsmodeller på 
bibliometrisk grund vid ett urval 
svenska lärosäten”, redovisar och 
analyserar Pieta Eklund, bibliotekarie 
och doktorand och Gustaf Nelhans, 
adjunkt i biblioteks och informa
tionsvetenskap, tillämpningen av 
prestationsbaserade modeller. 

Författarna lyfter fram bibliotekens 
roll i att ta fram underlag för de bib
liometriska utvärderingarna, speci
ellt de individbaserade bibliometriska 
modellerna. 

I rapporten vill de bland annat 
väcka frågan om hur mycket resur
ser implementering av prestations
baserade modeller tar i anspråk och 
problematiserar vidare ”i vilken ut
sträckning bibliotekets resurser skall 
utnyttjas för en sådan kontrollerande 
verksamhet”. 

Enligt Eklund och Nelhans ”finns 
en tydlig konflikt i bibliotekariens rol
ler i verksamheten. Bibliotekarien 
kan hamna på två stolar när denne 
dels ska vara en stödjande resurs för 
forskaren i dess arbete och samtidigt 
leverera underlag för utvärdering av 
samma forskare för lärosätets räk
ning”.

ken, tolkningen blir i stället en uppgift för respektive 
chefer och ledning. 

Elisabeth Mannerfeldt menar vidare att det, ur biblio-
tekets synpunkt, egentligen är tämligen okomplicerat 
att förhålla sig till ÅBU.

– Vi har fått ett uppdrag att utföra och så länge led-
ningen prioriterar bibliometri, så gör vi det också.

På ett mer övergripande plan hoppas Elisabeth Man-
nerfeldt, som också är ledamot av Svensk biblioteksföre-
nings utvecklingsråd, på diskussioner om forsknings-
bibliotekens olika roller och uppdrag.

– Det tenderar att bli en polarisering mellan det 
”nya” forskningsbiblioteket och det gamla, med fokus 
på böcker. I stället behövs en mer balanserad vision och 
diskussion, utifrån att alla behövs och alla roller kan 
samsas under samma bibliotekstak, från fjärrlån till 
bibliometrisk utvärdering. ■
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 Bibliotek ska vara tillgängliga för alla, inte 
bara svenska medborgare. Antalet asylsökan-
de ökar snabbt och även många helt pappers-
lösa knackar på bibliotekens dörrar. Bibliotek-

en står mitt uppe i en stor och viktig utmaning.
Alla människor har rätt att få kunskap och informa-

tion på sina egna villkor, enligt Lyondeklarationen som 
presenterades vid Internationella bibliotekskonferen-
sen i somras. I den uppmanas FN att lägga in tillgången 
till information för alla som en del av millenniemålen 
när de omförhandlas under innevarande år.

Det finns ingen säker statistik över antalet pappers-
lösa i Sverige men enligt Migrationsverket finns mellan 
10 000 och 50 000 personer utan identitetshandlingar. 
Det totala antalet asylsökande ökade med 159 procent 
2014 jämfört med året före.

Malmö kommun har tidigt försökt hitta former för 
att papperslösa ska kunna använda biblioteket. Redan 
2013 beslöt kulturnämnden att papperslösa ska få låna 
på biblioteken utan giltiga id-handlingar. Beslutet över-

Otydlig bild av hur 
asylsökande använder 
biblioteken

Biblioteksbladet har frågat ett urval bibliotek hur de 
hanterar den ökande strömmen av flyktingar. Svaren kan 
sammanfattas som att viljan är god, ambitionen hög och 
att mycket görs i det tysta. Men också att vi befinner 
oss i en brytningstid. Det finns en vilja att gå vidare, 
att mer aktivt arbeta med de komplexa frågorna kring 
flyktingsströmmarna, samt att göra tillgängligheten för 
alla mer effektiv.

klagades av en privatperson men fastställdes för drygt 
ett år sedan och har sedan dess följts av liknande beslut 
över landet, bland annat i Stockholm.

– Det har fungerat bra här, men det är ingen jättestor 
grupp som har kommit till oss. Vi har 36 papperslösa 
inskrivna just nu, säger Torbjörn Nilsson, stadsbiblio-
tekschef i Malmö.

Han tror att biblioteken behöver blir mer aktiva i 
denna fråga.

– Framför allt tror jag att vi måste ta reda på var de 
papperslösa finns. Att målinriktat och metodiskt ta 
reda på vilka som finns och vad de vill göra hos oss. Hur 
många är det som verkligen lånar böcker? Vad har de 
för andra behov? Kan vi hitta människor som pratar 
språken som är relevanta och kan vi överhuvudtaget 
öka samarbetet med andra organisationer och myndig-
heter, och så vidare. Vi har låga trösklar till biblioteken 
i dag men de kan bli ännu lägre, säger Torbjörn Nilsson.

Det är annars lite svårt att få en riktig bild av antalet 
papperslösa som utnyttjar biblioteken eftersom de just 
inte alltid lånar böcker, utan söker upp biblioteken som 
en social plats, för att använda datorerna eller göra nå-
gonting annat. Frågan om de papperslösa hänger också 
intimt samma med de asylsökande i allmänhet.

✱

Katarina Wozack arbetar på Kultur i Väst. 
– Vi tar det här på mycket stort allvar och det görs 

en hel del även om inte alla ser det. Det känns ganska 
osynligt ibland, säger hon.

Katarina Wozack tror inte att det beror på illvilja, 
utan att det arbete som görs behöver synliggöras.

– Jag tror ändå att vi också måste bli mer proaktiva. 
Vad kan vi göra för aktiviteter, kanske sådant som inte 
är så språkberoende? Biblioteken är en social plats, 
hit kommer människor och har ingen aning om vårt 
svenska system. Hur betalar vi skatt, hur ser det ut med 
försäkringar, vad är en bibliotekskatalog? Och hur han-
terar vid det?

Vi är nog ännu ett ganska omoget invandrarland, 
resonerar hon. Tittar man på biblioteken i länder som 
USA så har i alla fall de stora ofta tillgång till människor 
som behärskar de olika språken.

Katarina Wozack pekar också på att regionerna inte 

av Håkan SÖderberg
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längre är ansvariga för den internationella komplette-
rande mediaförsörjningen, utan att ansvaret nu ligger 
på biblioteken i varje kommun.

– Det är kanske inget jättebra system i dag. Det är en 
service, men inte en särskilt bra service. Om det blir 
bättre nu vet jag inte, vi måste hitta en bra väg att gå, 
säger hon.

✱

Jönköpings län har jobbat efter den nya modellen un-
der de senaste åren. Katinka Borg är länsbibliotekarie i 
Jönköping.

– Det är inte så att vi har övergivit kommunerna, 
inte alls. Vi är fortfarande ansvariga för verksamhets-
utveckling och har ansvar för kvalitetsfrågorna. Bland 
annat har vi låtit Viveca Nyström kartlägga biblioteken 
i samtliga kommuner.

Det har skett genom att ställa frågor som ”hur arbe-
tar ni här” och ”vad behöver just ni”.

– Då kan man bygga upp bestånd tillsammans efter 
de verkliga behoven. Och samarbeta med andra aktö-
rer, som Sfi. Kanske är behovet större att ha böcker på 
lättläst svenska, exempelvis? Vi tror att det är ett sätt 
att höja kvalitén. När allt tidigare gått via Jönköpings 
stadsbibliotek så kanske det har gått på rutin. Det 
kommer 20 böcker som beställts på persiska var tredje 
månad. Men är det någon som läser dem eller hur ser 
det ut, det har man nog inte alltid haft koll på? säger 
Katinka Borg.

✱

Internationella biblioteket, IB/Stockholms stads-
bibliotek, är lånecentral (IBLC) och har som uppgift 
att komplettera Sveriges folkbiblioteks egna bestånd av 
litteratur och dokument på andra språk än svenska och 
ska vara ett stöd till region-och länsbiblioteken.

– Det är en uppgift vi har men den har faktiskt mins-
kat något eftersom vi strävar efter att man sköter det 
själv ute i kommunerna i möjligaste mån, säger Marga-
reta Gunnarsson på IB.

Någon stor grupp papperslösa har inte Gunnarsson 
sett på Stockholms stadsbibliotek men asylsökande 
kommer varje dag.

– De kan ju få vanliga bibliotekskort med samma 
rättigheter och skyldigheter som andra. Många sitter 
också här och bara läser eller gör något annat. Vi har 
generösa öppettider och på det sättet blir vi en social 
plats, säger hon.

Hur arbetet med asylsökande ska utvecklas är en 
högaktuell fråga också i Stockholm. Det konstaterar 
IB:s enhetschef Margaretha Lindh.

– Jag är relativt ny på det här jobbet, men just i dag 
satt vi och diskuterade hur vi ska arbeta för att fånga 
upp de här grupperna så jag tror att det kommer att 
vara en central fråga här den närmaste tiden, säger 
hon.

✱

Kurt Ek på Kungsörs bibliotek är just på väg att 
nyöppna biblioteket efter tre månaders renovering som 

han hoppas får betydelse när det gäller mottagandet 
av papperslösa, asylsökande och inte minst de ensam-
kommande flyktingbarnen.

– Vi har inte märkt så mycket av just papperslösa, de 
flesta som kommer hit har någon slags id-handling. 
Men visst har det blivit fler och fler asylsökande som 
finns här på dagarna rent allmänt. Det handlar inte 
bara om att låna böcker. De använder datorerna med in-
ternet och så, säger han.

Den nya möbleringen ska ge mer utrymme och ett 
nytt absolut tyst rum finns.

– Vi ska försöka ta tag i den här frågan ordentligt och 
söka mer samarbete med bland andra personalen vid 
flyktingboendena. Vi hoppas också kunna få någon per-
sonalresurs så att vi kan aktivera framför allt barnen 
mer. Många är ju inte bara här för att låna böcker utan 
använder våra datorer och då händer det ju att barnen 
tröttnar på det och då kan det bli lite högljutt och så. 
Våra nya lokaler kommer att göra situationen bättre, 
säger han. 

Den 7 mars togs första steget i Kungsör med musik, 
trolleri, gratis korvvagn och invigningstal.

– Det är skönt med nytt och fräscht, det ger inspira-
tion, konstaterar Kurt Ek.

✱

Frågan om de papperslösa och de asylsökande blir en 
alltmer central fråga för de svenska biblioteken. Det är 
ingen tvekan om att biblioteket är en social samlings-
plats, kanske en av få där man både får och kan träffas.

Margareta Gunnarsson på IB berättar hur man kan 
följa flyktingsströmmarna i verksamheten.

– I dag är det flyktingar från Syrien och Somalia som 
dominerar, men vi kan också se att efterfrågan på ny-
grekiska böcker har stigit sedan den ekonomiska kri-
sen slog till där. Nu har även de första besökarna från 
Ukraina kommit. Böcker på kurdiska som var en av de 
största språkgrupperna för 15 år sedan är det knappt 
någon som lånar längre, säger hon. ■

Tio i topp för 
depositioner:

Tigrinska
Albanska
Somaliska
Litauiska
Rumänska
Urdu
Kinesiska
Persiska (inkl. dari)
Nederländska
Armeniska

Internationella 
biblioteket/
Stockholms 
stadsbibliotek.
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 Sedan starten 2006 med några bokbord i Umeå 
Folkets Hus har Littfest vuxit så det knakar vad 
gäller antal medverkande, publikantal, arrange-
mang och renommé. Här pågår seminarier, ut-

ställningar, föreställningar, utbyten mellan författare, 
förläggare, kritiker, forskare och läsare.

I år var biljetterna till festivalen slutsålda redan 
första dagen och långa köer av unga och äldre ringlade 
sig till de publika författarsamtalen. Idunteatern i 
Umeå Folkets Hus, som tar emot 1 200 personer i sa-
longen, var konstant fullsatt, till sista ståplats.

Vad är då framgångskonceptet för Littfest?
– Vi har jobbat medvetet för att bredda litteraturbegrep-
pet och för att nå en yngre publik. Umeå är en kulturell 
stad vilket öppnar för samarbeten och samarrange-
mang. För oss är det viktigt att presentera både aktuella 
författare och de som är litet bortglömda, exempelvis 
som i år, Torbjörn Säfve. Här får han sin upprättelse och 
sin plats, säger Patrik Tornéus, idégivare till festivalen 
och projektledare tillsammans med Erik Jonsson.

Littfest drivs via föreningen Littfest i Umeå med 
huvud  syfte att årligen genomföra festivalen i samarbete 
med författarföreningar, bokförlag, bibliotek, kultur-
föreningar, bildningsförbund, universitet, skolväsende 
och andra som vill sprida, utge och främja intresset av 
främst skönlitteratur. Mottot är: ”Med texten och ordet 
i fokus och kärleken till litteraturen i centrum”.

– Det vi själva har saknat på litteraturfestivaler och 
bokmässor söderut vill vi skapa här, förklarar Patrik 
Tornéus.

En av samtalsledarna under festivalen var Yukiko 
Duke, redaktör för litteraturtidskriften Vi läser. Vad 
tycker hon kännetecknar Littfest?

– Det är en underbar festival, lagom stor litterär 
mötes plats för alla. På Littfest är det inte förlagen som 
dikterar sammanhangen. Bokmässan i Göteborg fyller 
sin funktion men den är för stor för spontanmöten och 
litterära samtal som ofta uppstår efter de sceniska för-
fattarsamtalen, inte minst mellan författarna själva.

Den stora publikfavoriten under årets Littfest var 
Jeanette Winterson, en av Storbritanniens mest intres-
santa och egenartade författare, politiskt engagerad 
och ikon inom gayvärlden. 2006 fick hon Brittiska 
imperieorden för sin litterära tjänst.

–  Vi har tjatat på henne i fyra år och äntligen kom 
hon, säger Erik Jonsson.

I samtal med kulturjournalisten Stefan Ingvarsson 

125 författare från tolv länder och tusentals besökare 
kom till utsålda Littfest, Umeås internationella 
litteraturfestival, som på nio år vuxit till Sveriges största.
Om bibliotekets betydelse för författarskapet och för 
demokratin berättade bland andra hedersgästen Jeanette 
Winterson, aktuell med romanen Skymningsporten.

av Yvonne Rittvall

Från bokbord till utsåld 
litteraturfest – på nio år

Torbjörn Säfve berättade om sitt författarskap och om nya uppdrag, som TV-serie och 
medverkan i Babel, för kulturjournalisten Marianne Söderberg.
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berättade Jeanette Winterson öppenhjärtigt och tan-
keväckande om sin turbulenta uppväxt som adoptiv-
dotter, om författarskapet och om arbetet med sin 
senaste bok Skymningsporten. Med avstamp i häxproces-
serna i den egna hemstaden Lancashire på 1600-talet 
mixar hon historisk realitet, magi, feminism och kär-
lek.

När verkligheten och hemmet inte stod för trygg-
het och struktur blev författandet en väg att skapa en 
funge rande värld.

–  Biblioteket blev som ett andra hem, tillflyktsort 
och tröst. Till skillnad från webben kan man ju vandra 
runt i biblioteken, upptäcka, hålla i böckerna och få 
hjälp med dem. Vi måste diskutera vad som kommer 
att hända i framtiden med digital övervakning och 
marknadsintressen. Att tillgängliggöra kultur för alla 
är en avgörande demokratifråga.

Detta upprop till försvar för bibliotekens betydelse 
som bas för demokrati och plats för bildning bidrog till 
långa applåder och jubel från publiken.

Kristina Sandberg som berättade om sin kritikerro-
sade trilogi om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik foku-
serade på vikten av att ha drömmar i livet. Hon under-
strök då bibliotekens betydelse.

– Det finns massor som begränsar våra drömmar. Vi 
behöver biblioteken för att hitta alternativen.

Det nya samarbetet mellan Littfest och Made-
festivalen på NorrlandsOperan bjöd bland annat på 
en presentation av boken Kungariket med fotografier 
av Elin Berge och musik av Frida Hyvönen. I boken 
skildras bland annat hur kärlek ser ut i olika delar av 
världen och hur drömmarna om det goda livet ger 
avtryck i norra Sverige och Thailand. Bilderna och 
musiken presenteras på Centrum för fotografi den 18 
april i Stockholm.

Den franske fotbollsstjärnan Lilian Thuram som 
vunnit fotbolls-VM och EM för Frankrike, berättade 
om sina böcker och om sitt engagemang mot rasism. 
Genom en stiftelse har han länge arbetat aktivt mot 
rasism i franska skolor. I Umeå besökte han Ålidhems-
skolan.

Ruben Östlunds samtal med författaren Lena 
Andersson om könsroller och manlighet i kris tilldrog 
sig stor uppmärksamhet. I fokus stod Ruben Östlunds 
film och bok Turist där pappan överger sin familj när 
han tror att en snölavin är på väg.

– Jag vill väcka frågor om vad som är förbjudet och 
ifrågasätta varför det är så, säger Ruben Östlund.

Författaren och 
aktivisten Jeanette 
Winterson utforskar 
gränserna mellan 
verklighet och fantasi 
och sexuella iden-
titeter. Här i samtal 
med kulturjournalist 
Stefan Ingvarsson.
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”Vi:s recensioner
alltid i fel tid”

Tidningen Vi:s besked om slopade litteraturrecensioner 
har lett till kulturdebatt. På Littfest i Umeå ställde 
Biblio teksbladet frågan till Yukiko Duke, redaktör 
för Vi läser, varför det inte längre är aktuellt med 
litteraturrecensioner.

  – Vi är ett månadsmagasin och därför kommer recen
sionerna alltid i fel tid, före eller efter dagstidningarna. 
Vårt uppdrag är inte att värdera litteratur utan att främja 
intresset för litteratur. Detta är ett försök, vi får se hur 
det fungerar och vad läsarna tycker.

Årets Snöboll
är kastad

Utmärkelsen Snöbollen, för Sveriges bästa bilderbok 
2014, delades ut under Littfest i Umeå. Dom som är kvar, 
av Siri Ahmed Backström och Karin Saler, handlar om död 
och sorg och vad sorgen gör med en familj som förlorat 
någon. Originalbilderna till boken visas på Bildmuseet i 
Umeå till den 31 augusti 2015.
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KRÖNIKA Karin Grönvall

Mail från rektors sekreterare: ”Hej Karin! Jag håller på att fylla i en 
ansökan och behöver hjälp med några uppgifter. Jag behöver veta 
hur många böcker ni har i biblioteket, tryckta och elektroniska 
redovisas separat.”

Jag tar en runda i bibblan och räknar bokryggar, 133 069 böcker. 
Vackert så. Jag går vidare till vår webbplats och börjar räkna de 
elektroniska bokryggarna, men hejdas vid 21 456 av en plötslig 
tanke: Har vi verkligen dessa böcker på biblioteket? 21 457… är 
det våra böcker? Och hur många exemplar har vi av varje bok? 
21 458… det pirrar till i maggropen – är antalet böcker och e-böcker 
avgörande för våra chanser för ansökan enligt: Ju större samling 
desto högre kvalitet på biblioteket och lärosätet? 21 459… 

Handen på hjärtat, är det någon som egentligen vet vad en ”sam-
ling” står för i dag? Är det ens möjligt att samla på e-böcker? Visst 
ligger ”samling” fint i munnen, men jag är ledsen, det är faktiskt 
fullständigt obsolet i en digital tid. 21 460… tekniken, gick snacket 
för ett par år sedan, är underordnad ett högre, bestående syfte. 
Begreppet ”teknikneutralitet” blev förlösaren. En bok är en bok är 
en bok, vad spelar det för roll om en samling råkar vara digital eller 
fysisk? Stor roll enligt mig. 21 461… teknikneutralitet var en grund-
bult i arbetet med ny bibliotekslag. Portalparagrafen för fjärrlån ut-
trycker att biblioteken ”avgiftsfritt ska ställa litteratur ur de egna 
samlingarna till varandras förfogande”.

Nyfiket smiter jag i väg och bläddrar i förarbetena, har man 
månne definierat samling ur ett teknikneutralt perspektiv? Hittar 
inte, men läser att varje bibliotek har möjlighet att göra undantag 
från fjärrlån för exempelvis äldre och bräckligt material, kurslitte-
ratur och: ”Litteratur kan naturligtvis inte heller ställas till förfo-
gande om biblioteket i fråga inte har rätt att sprida det vidare på ett 
sådant sätt.” Naturligtvis inte. Det gäller i princip allt elektroniskt 
material. Så mycket för teknikneutralitet, man passar i frågan och 
det är kanske lika bra eftersom fjärrlån för e-böcker i princip inte 
är möjligt. Liksom det inte är möjligt att låna en e-bok. Man kan 
möjligen skapa kopior och skicka; det vill säga gå en lång omväg. 
Men vi vill ju så gärna fortsätta att både låna och fjärrlåna ur våra 
samlingar. Ett grundläggande uppdrag kan man tycka. 

Läste i förra veckan KB:s färska slutrapport Försöksverksamhet 
med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS. ”KB har stora möjligheter 
att för framtiden förändra lånebilden både beträffande rätten att 
låna e-böcker, rätten att fjärrlåna även i e-bokstider, och detta i en 
samlad hållbar nationell tjänst.”

Vad jag tror att vi egentligen vill är att underlätta tillgång till rätt 
material i rätt tid och kämpa mot det paradoxala i att tillgången till 
litteratur i vissa hänseenden blivit sämre i den digitala tiden på 
grund av inlåsningar i licenser och otidsenlig upphovsrätt. Men att 
backa oss in i framtiden, är det vad vi vill? Hallå, framtiden är här, 
internet slog igenom för drygt 20 år sedan. Smartphonen är mer 
eller mindre en förlängning av oss själva. Och här står jag och räk-
nar böcker. Just det, 21 475? Äsch, jag har tappat räkningen. Söker 
upp den nationella statistiken istället. 88 896 e-böcker. Så var det. 
Hoppas ansökan beviljas.   

”Handen på hjärtat, är det någon  
som egentligen vet vad en ’samling’ står för i dag?”

Karin Grönvall, sedan sex år 
bibliotekschef på Södertörns 
högskola, är ny krönikör i 
Biblioteksbladet. Hon skriver i 
vartannat nummer av tidningen. 
Från och med den 1 juni är hon ny 
överbibliotekarie på SLU.

Karin reflekterar gärna 
över paradoxer och 
absurditeter i utvecklingen av 
biblioteksverksamheten och det 
stundvis smärtsamma digitala 
skiftet.
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Drygt 100 av Sveriges dagstidningar �nns nu  

som oavkortade taltidningar. Med andra ord  

kan du själv äntligen välja vilka nyheter som 

du vill läsa. Från världspolitik till Dagens ros. 

För mer information: Kontakta din lokala 

dagstidning eller gå in på taltidningarna.se

Nu �nns hela 
din dagstidning 
 som taltidning.
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UTBLICK Tottie Lönn

ENGLAND

Folkbibliotekens framtid på spel
”Ett steg framåt” eller bara ”another bloody 
report”? William Siegharts oberoende 
utredning om folkbibliotekens service i 
England är klar. Den tillsattes gemensamt 
av ministrarna för Department of Culture, 
Media and Sports och Department for 
Communities and Local Government för 
ungefär ett år sedan. Uppdraget att leda en 
expertgrupp med åtta välkända personer 
från biblioteks-, förlags- och medievärlden 
gavs till entreprenören, förläggaren och 
filantropen William Sieghart.

Biblioteken är viktiga i samhället, men 
befinner sig i kris, varnar rapporten. Slut-
satsen är att biblioteken måste anpassa sig 
till dagens samhälle för att överleva.

För att höja bibliotekens standard före-
slås främst en arbetsgrupp som i partner-
skap med lokala myndigheter arbetar med 
förbättringar, ett nationellt digitalt biblio-
teksnät samt digital teknik som innefattar 
wifi till varje bibliotek.

Det antyds att biblioteken måste tävla 
med internetkaféer med att erbjuda ”fri 
wifi, soffor, toaletter och varma drycker”. 
I en intervju i BBC säger William Sieghart 
att det inte är en fråga om att pumpa in nya 
resurser, utan att använda dem som finns 
på ett klokare sätt. 

Konkret resultat hittills är att myn-
digheterna tillsätter en expertgrupp som 
tillsammans med lokala myndigheter och 
nationella organisationer ska överväga 
förslagen i rapporten samt leda framtida 
åtgärder.

Bibliotekens standard är ojämn över lan-
det. Under de senaste fem åren har 340 bib-
liotek stängts och 6 000 tjänster försvunnit. 
Både besök och utlåning har gått ner.
(BBC, British Library, Cilip m fl.)

IRAK

Skövlat kulturarv
Återigen har Mosuls bibliotek drabbats av 
vandaler och nu ännu värre än under Irak-
kriget. Under och efter kriget 2003 tillhörde 
Mosul de platser där biblioteken plundra-
des och olagliga försäljningar blev ett pro-

blem. Mycket arbete lades internationellt 
ner på att spåra rariteter och lämna tillbaka 
dem. Till skillnad från då är det nu inte 
frågan om att tjäna pengar på kulturstölder, 
utan om religiös fanatism och terrorism. 
Terrorgruppen IS vill utplåna allt som inte 
hör till den ”den rätta läran”.

Under Irakkriget var det många pri-
vata initiativ som räddade böcker och 
dokument som sedan återlämnades till 
biblioteken. Det lär knappast ha varit 
möjligt denna gång. Enligt The Indepen-
dent, som citerade lokala källor 25 februari, 
försökte visserligen invånare hindra 
terroristgrupper att bränna biblioteket 
men misslyckades.

Mosuls biblioteksansvariga har rappor-
terat att 112 709 manuskript och böcker är 
bland det förlorade. Många av dem finns på 
Unescos raritetslista. Unesco har uttryckt 
sin upprördhet över alla rapporter om 
omfattande bokbål i museer, bibliotek och 
universitet i Mosul.
(The independent, Unesco m.fl.)

RYSSLAND

Förödande brand i Moskva
Ett kulturell Tjernobyl! Så karakteriserar 
en rysk vetenskapsman eldsvådan som 
drabbade ett av Rysslands största veten-
skapliga bibliotek i slutet av januari. Inion 
är ett samhällsvetenskapligt och humanis-
tiskt bibliotek och ett av Rysslands största 
universitetsbibliotek.

Omkring 15 procent av samlingarna, 
omfattande 14 miljoner exemplar, sägs ha 
fördärvats, däribland en av väldens rikaste 
samlingar i slaviska språk, men också 
dokument från Storbritannien, Italien 
och USA. En miljon historiska dokument 
förstördes, enligt ryska vetenskapsakade-
miens president Vladimir Fortov. Enligt 
honom är bibliotekets samling den största 
i sitt slag i världen troligen likvärdig med 
Library of Congress samling i ämnet.

Bibliotekets ledning uppgav inlednings-
vis att böckerna kunde räddas, men när 

senare 1 000 kvadratmeter av taket föll ner 
var det omöjligt i den enorma hettan. Två-
hundra brandmän arbetade med att släcka 
branden.

Uppgifterna om hur mycket som gått till 
spillo är osäkra. En stor del av förödelsen 
beror på vattenskador.

Orsaken till branden är inte klar men 
ryska medier uppger att skälet troligen var 
en elektrisk kortslutning.
(BBC, The Guardian)

USA

Digital plattform
President Obama har lämnat in sin federala 
budget till kongressen, omfattade 4 miljar-
der dollar för budgetåret 2016, vilket börjar 
i oktober i år. Biblioteksvärlden kan glädjas 
åt att den innefattar 186,5 miljoner dollar 
till biblioteken genom Library Services 
and Technology Act (LSTA) via Institute of 
Museum and Library Service (IMLS). 

Den största nyheten är att 8,8 miljo-
ner dollar av dessa ska gå till en nationell 
digital plattform för bibliotek och museer. 
Plattformen ska ge fler medborgare fri 
elektronisk tillgång till samlingar på arkiv, 
bibliotek och museer i USA.
(www.ala.org)

Biblioteken flyger
Runt omkring i USA börjar det poppa upp 
digitala bibliotekskiosker på flygplatserna 
och fler är på gång. Där kan resenärerna 
få tillgång till e-böcker, musikalbum och 
ljudböcker.

Villkoren är olika, en del kräver lånekort, 
andra inte. Biblioteken anser att kioskerna 
är värda sina kostnader eftersom de inte 
bara talar för bibliotekets digitala resurser 
utan får resenärerna att besöka sina lokala 
bibliotek när de kommer hem.

Enligt en undersökning vet fler än 
hälften av alla lånekortsinnehavare inte 
alls om att de kan låna e-böcker. De digitala 
kioskerna ger biblioteken ”a lot of bang for 
its buck” enligt San Antonio Public Library. 
Biblioteket har två digitala bibliotek som 
vardera kostat omkring 15 000 dollar att 
upprätta.
(www.americanlibrariesmagazine.org)
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RECENSIONER

Nick Jones (red.)
Bryt upp! : om etik och rasism 
BTJ Förlag, 2014

Elise Karlsson
En god bok : antirasistiska boktips 
BTJ Förlag, 2014

Folkbibliotekets 
demokratiska 
uppdrag inte bara 
möjliggör, utan 
kräver, ett aktivt 
ställningstagande 
mot rasism, i teori 
såväl som i praktik. 
Det låter enkelt och 
självklart men kan 
vara nog så svårt 
att leva upp till för 
både institutionen i 
sig och de enskilda 
anställda. Tankar 
om bibliotekets 
värdegrund och 
allas lika värde 
har sedan länge 
sin obligatoriska 
plats i diverse 
styrdokument och 

planer men som Nick Jones belyste i sin 
förra bok, Försök att förstå (BTJ Förlag, 2012), 
måste även antirasismen undersökas 
och granskas för att, som han säger, ”öka 
möjligheterna och effektiviteten i den 
intellektuella och praktiska kampen mot 
rasism”. Just däri kan både Bryt upp! och En 
god bok vara mycket användbara verktyg.

Bryt upp! samlar texter av ett antal förfat-
tare, debattörer, politiker och forskare på 
tre teman: Talet som handling, Vad rasism 
kan göra och Vithet. Texternas innehåll 
är såklart till viss del överlappande men 
temana är ändå väl valda som utgångs-
punkter för vidare diskussion. Temat Talet 
som handling inleds med Stefan Jonssons 
alldeles strålande genomgång av begrep-
pet politiskt korrekt, PK, som visar hur 
uttrycket som vi känner det i dag stammar 
ur en konservativ amerikansk kontext, och 

hur det används för att omöjliggöra debatt 
och beskydda gamla strukturer oavsett hur 
problematiska de är för de grupper som 
drabbas av dem. 

I bokens andra tema visas hur rasism 
kan se ut rent praktiskt, och hur den spän-
ner från våldsam och olaglig till ”oskyldig” 
och välmenande. Att den är kränkande och 
måste hanteras oavsett vilken form den 
tar visas i de sammandrag av två forsk-
ningsstudier som utgör temat Vad rasism 
kan göra. I texten Svarta(s) strategier vill 
författarna Viktorija Kalonaityte, Victoria 
Kawesa och Adiam Tedros flytta fokus ”från 
det spektakulära till det ordinära” för att 
visa hur ett ständigt uppmärksammande 
av den rasifierades utanförskap gör det i 
det närmaste omöjligt för hen att känna 
sig hemmahörande i samhället. Detta 
förstärks ytterligare av att Sverige när en 
självbild som naturligt god – det svenska 
är det goda, i våra egna ögon, och eftersom 
vi alla är överens om att rasism är dåligt 
kan det inte vara fråga om just rasism när 
svensken uttalar sig i diverse frågor. Om 
just detta skriver också Elise Karlsson strå-
lande i förordet till En god bok.

Ordet ”god” i titeln utgörs på bokens om-
slag av skelettdelar, och titeln är välfunn-
nen: den anspelar på såväl svenskens syn 
på sig själv som god, som på den väster-
ländska litterära kanon och en mycket 
snäv syn på vad som är ”god” litteratur. 
Karlsson vill här rekommendera litteratur 
som uppmuntrar till eftertanke – ett kri-
terium för ”god” så gott som något – men 
påpekar samtidigt att det inte bara är en 
bok som behöver vara god. Det behöver 
även läsningen. Och god läsning kräver, 
som alla färdigheter, övning. Tid, tragg-
lande, envishet. Att Elise Karlsson själv 
övat hörs i hennes recensioner av de titlar 
som rekommenderas, från Dogge Dog-
gelito och Edward W. Said till Toni Morris-
son och Chimamanda Ngozi Adichie. Högt 
och lågt. Kloka svar på frågan varför vi ska 
läsa dessa böcker, men också varför vi ska 
läsa överhuvudtaget. I förordet skriver 
hon bland annat om representation, om 
hur den som är så van att representeras i 
allt från filmer till böcker till reklam inte 
ens ser sin egen spegelbild i allt detta, och 

därför inte heller kan se att brist på just 
representation är problematisk för den som 
aldrig tillåts spegla sig. 

Just förordet är faktiskt en fantastisk del 
av boken, inte bara en halvtrist presenta-
tion som förord annars kan vara. Karlsson 
skriver lärt och engagerande och hen-
nes röst leder tryggt tråden mellan de tre 
olika temana även denna bok är uppdelad 
i – Lättläst om det svårbegripliga, Rasis-
mens historia och där vi är nu samt Tänk 
vidare. Boken inleds dessutom med fem 
snabba intervjuer med människor som på 
olika sätt jobbar med antirasism i dagens 
Sverige. Säkert fanns det begränsningar 
i sidantal men de intervjuade hade gärna 
fått komma till tals i längre resonemang än 
de korta två-tre sidor de nu måste rymmas 
på tillåter, för att bättre knytas samman 
med bokens intentioner. Boktipsen och 
Karlssons egna ord hade utan problem varit 
sig själva nog.

Nick Jones’ tredje tema, Vithet, är kan-
ske den del som resonerar mest med Elise 
Karlssons bok. Här möter texter, framför 
allt Moa Matthis, som sätter fingret på 
representationsproblematiken. Sverige-
demokraten som talar från en tanke-
tradition där ”rasismens och sexismens 
kategorier sedan åtminstone fyrahundra år 
vävts samman för att sanktionera varandra 
och förtryckets nödvändighet”. Blindheten 
för sig själv som blir blindheten för den 
andre. Tillsammans bildar dessa två böcker 
en sorts Rubiks kub av tankar kring rasism, 
den andre, privilegium, representation, 
företräde och naturligtvis – makt.  

Lotta H Löthgren
Bibliotekarie och kulturskribent

Folkbibliotekets 
demokratiska 
uppdrag inte bara 
möjliggör, utan 
kräver, ett aktivt 
ställningstagande 
mot rasism, i teori 
såväl som i praktik. 
Det låter enkelt och 
självklart men kan 
vara nog så svårt 
att leva upp till för 
både institutionen i 
sig och de enskilda 
anställda. Tankar 
om bibliotekets 
värdegrund och 
allas lika värde 
har sedan länge 
sin obligatoriska 
plats i diverse 
styrdokument och 
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örfattaren och journalisten 
Ulrika Kärnborg styr flera dagar 
i veckan sina steg till Kungliga 
biblioteket i Stockholm. Hon 
skriver på en roman om Axel 
Oxenstierna, centralgestalt 
i svensk historia. Med titeln 

rikskansler var han en av de 
mäktigaste personerna under 
1600-talet.

Två band ska romanen om 
Oxenstierna omfatta, och den  beräknas ligga på 
bokhandelsdiskarna nästa år. Det är inte första 
gången Ulrika Kärnborg skriver en historisk roman, 
hon har till exempel skrivit om 1800-talsfeministen 
Fredrika Bremer. 

Hur använder du Kungliga biblioteket?
– Jag har en forskarplats här och kan 

beställa upp från arkivet allt som finns skrivet om och 
av Axel Oxenstierna. Nej, inte riktigt allt, för det är 
nog 25 hyllmeter! Jag prickar av på bibliotekets lista 
sådant material som verkar intressant och beställer 
fram det. I mitt fall, eftersom jag ska skriva en roman, 
är inte minst Oxenstiernas dagboksanteckningar och 
brev av vikt. De kan ge en bild av människan bakom 
statsmannen, säger Ulrika Kärnborg. 

Väljer du som författare ditt research-material på annat sätt 
än en journalist eller forskare skulle göra?
– Nej, det tror jag inte, processen är densamma. Jag 
gör research som om jag skulle skriva en faktabok. 
Men sedan ska jag ju skriva gestaltande, det behöver 
en forskare aldrig bemöda sig om. Att jag hamnade 
på just Axel Oxenstierna beror på mitt starka intresse 
för politisk historia. Han var en person i händelsernas 
centrum, en spindel i nätet likt en Cromwell i England. 
Det var i en tid då Sverige gick från att vara ett 
obemärkt jordbrukarland till att bli en stormakt.

Hur viktigt är biblioteket för att du ska kunna genomföra ditt 
stora projekt?
– Det finns inget annat sätt att skriva de här båda 
böckerna. Ingen annan institution och inget annat 
bibliotek har så mycket material tillgängligt. Den skatt 
som biblioteken sitter på och som vi alla har tillgång 
till är ganska fantastisk – rena public service! Och jag 
gillar miljön här på biblioteket, både forskarandan och 
att det finns en restaurang dit man kan gå och fika med 
någon kollega. En skön arbetsplats!

Fredrik Söderling 

Så använder 
jag biblioteket

Tre frågor till 
Ulrika Kärnborg
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AKTUELLT FRÅN

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

 K
ultur- och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke är gäst på 
Biblioteksdagarna i Lund onsdag 
den 6 maj. Statsrådet kommer att 

tala om svensk bibliotekspolitik.
Aslak Sira Myhre, ny nationalbiblioteka

rie i Norge, avslutar konferensen med en 
framtidsspaning om bibliotek: Bibliotek for 
det neste århundre.”Det vi gjør med folke
bibliotekene nå og de neste ti årene, vil 
forme bibliotekene i hele dette århundret. 
Videre lever vi i en tid som krever mer 
og ikke mindre bibliotek” säger han i en 
aktuell artikel.

2015 fyller Svensk biblioteksförening 
100 år. Det första årsmötet gick av stapeln 
i Lund. Föreningen har sedan dess varit 
ett nav för människor med engagemang i 
och intresse för att förklara, utveckla och 
agera för bibliotek. Om de första 100 åren 
handlar jubileumsboken som presente
ras av författarna i ett seminarium. På 
onsdagskvällen firas föreningen med en 
jubileumsfest.

Biblioteksdagarna innehåller tre spår: 
100 år, Läsning och Juridik. 

Om Läsning: AnneMarie Körling talar 
om Barnet som läsare. Seminarier om Bok
start Sverige, Sommarboken och Hiphop ur 
ett läs och skrivfrämjande perspektiv. 

Om Juridik: Jerker Rydén om Rättsliga 
hinder för det digitala biblioteket och 
Daniel Westman om Biblioteken och inte-
gritetsskyddet.

Biblioteksdagarna äger rum 6–7 maj 
med tjuvstart 5 maj. Biblioteksdagarna är 
bibliotekens ledande branschdagar och 
en konferens för alla bibliotekstyper. 
Biblioteksdagarna ger deltagarna möjlighet 
till kontakter, nätverk, kunskaper och 
erfarenheter och du har möjlighet att träffa 
kollegor med andra erfarenheter än dina. 
Konferensen arrangeras i samarbete med 
Lunds universitets bibliotek, Lunds stads
bibliotek och Kultur Skåne/Region Skåne.

Fullständigt program på föreningens 
webbplats.

WW

Kulturministern till Biblioteksdagarna
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Alice Bah Kuhnke.

KB nav för Sveriges e-bokslån

Kungl. biblioteket (KB) har presenterat en 
slutrapport från sin försöksverksamhet med att 
tillgängliggöra eböcker. Försöksverksamheten 
tillkom på uppdrag av regeringen och slutrap
porten har redovisats för den. Enligt KB visar 
försöket att:

– KB har kompetens och möjlighet att ut
veckla och fungera som det allmänna biblioteks
väsendets nationella nav i eboksutlåning,

– KB har stora möjligheter att förändra låne
mönster för rätten att låna eböcker genom en 
samlad hållbar nationell tjänst.

KB konstaterar också att en nationell platt

form för ebokslån bör vara långsiktigt hållbar 
och vill utöka samarbetet med förlag och 
distributörer för att uppnå resultat tillsammans.

När försöket nu avslutats har KB inget upp
drag att fortsätta utveckla ebokslånen. Efter 
att regeringens budget inte fick stöd i riksdagen 
saknas också medel att fortsätta.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk 
biblioteksförening, kommenterade att ” Nu bör 
regeringen säkerställa att KB får uppdrag och 
resurser att göra eböcker tillgängliga i landets 
bibliotek.”

ME
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 S
vensk biblioteksförening 
har inlämnat sitt yttrande över 
departe mentspromemorian 
Förstärkt skydd av kulturegendom 

vid väpnad konflikt och under ockupation 
(Ds 2014:36) till kulturdepartementet.

Departementspromemorian föreslår 
att Sverige ska godkänna, eller ratificera, 
tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkon
vention om skydd för kulturegendom i 
händelse av väpnad konflikt. Promemorian 
föreslår också lagändringar för att Sverige 
ska uppfylla de krav som tilläggsprotokol
let ställer.

I sitt remissvar understryker Svensk 
biblioteksförening att den kulturegendom 
som finns inom den verksamhet som 
bedrivs av bibliotek, museer och arkiv 
i högsta grad är en del av kärnan i den 
kulturegendom som kulturkonventionen 
avser. Detta framgår bland annat genom de 
aktiviteter som genomförs av International 
Committee of the Blue Shield (ICBS) och de 
nationalkommittéer som bildats.

Vid sidan av de skyddsvärda kultur
egendomar som uppräknas på Unesco:s 
världsarvslista vill föreningen att andra 
kulturegendomar ska läggas till, t.ex. de 
som finns på Unesco:s världsminneslista 
där Sverige hittills bidrar med sex världs
minnen.

Svensk biblioteksförening stöder prome
morians förslag att:

– militär användning av kulturegendom 
med förstärkt skydd eller av områden i 
dess omedelbara närhet ska kriminaliseras 
genom en ny bestämmelse, samt att

– komplettera den befintliga straffbe
stämmelsen om krigsförbrytelse så att den 
också omfattar gärningar som riktar sig 
emot kulturegendom enligt kulturkonven
tionen.

Insatserna för att inventera kultur
egendomar är omfattande och släpar efter. 
Föreningen förordar därför att det stora 
behovet att inventera kulturegendomar 
erkänns och att ekonomiska resurser 
avsätts för detta syfte.

Svensk biblioteksförening föreslår 
att en översyn görs av Sveriges besluts 
och ansvarskedja samt av regelverk för 
kulturkonventionen och dess tilläggspro
tokoll. Skälet är att en rad myndigheter är 
inblandade i att genomföra kulturkonven
tionen och dess tilläggsprotokoll samt att 
en mängd bestämmelser på olika nivåer 
reglerar ansvar och uppgifter. Detta leder 
till ett splittrat och svåröverskådligt sys
tem. En mer samlad reglering och styrning 
är önskvärd för att öka genomskinligheten 
och uppnå bästa effekt, skriver föreningen 
i sitt remissvar. ME

Yttrande om skydd av kulturegendom LIBER tar initiativ 
till ny deklaration

En internationell deklaration om text och 
datautvinning (Text and Data Mining) är 
under framtagande på initiativ av LIBER. 
Den går under namnet Haagdeklarationen. 
Deklarationens syfte är att skapa enighet 
kring den grundläggande principen att 
fakta, data och idéer som sådana ska vara 
tillgängliga för alla även i den digitala 
tidsåldern och framför allt att detta bör 
återspeglas i det upphovsrättsliga regelver
ket. Mer specifikt handlar deklarationen 
om att det ska vara tillåtet att använda 
maskinella hjälpmedel för att kopiera och 
analysera stora informationsmängder 
som man har laglig tillgång till. Föråldrade 
upphovsrättsliga regler anpassade för en 
analog värld får inte lägga hinder i vägen 
för detta. Med det ökande globala informa
tionsflödet är det avgörande att det går att 
genomföra analyser av stora datamängder i 
forskningssyfte, det visar sig till exempel i 
sådana ödesfrågor som klimatet.

Det är de europeiska forskningsbibliote
kens organisation LIBER som tagit initiati
vet och bjudit in en grupp internationella 
experter för att skriva ett gemensamt ut
talande om tillgången till fakta och idéer i 
den digitala tidsåldern. Läs mer om arbetet 
med Haagdeklarationen på webbplatsen: 
www.thehaguedeclaration.com.

JK

Bibliotek på FN-dagordning

Biblioteksföreningarnas världsfederation IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) lyfter infor
mationsfattigdom som en del i FN:s så kallade utvecklingsdagord
ning post2015. Utvecklingsdagordningen är tänkt att sätta nya 
mål för minskad fattigdom efter de tidigare så kallade millennie
målen.

IFLA har som ett led i detta tagit fram Lyonförklaringen om 
tillgång till information och utveckling som Svensk biblioteks
förening undertecknat tillsammans med över 500 andra organisa
tioner och översatt till svenska.

IFLA:s kommande ordförande Donna Scheeder och styrelse
ledamot Loida GarciaFebo deltog i FN:s senaste förhandlings
omgång om utvecklingsramverket efter 2015. Scheeder talade vid 
regeringskonferensens femte möte i generalförsamlingen. Hon 
betonade att världens bibliotek kan bidra till att uppnå målen om 
hälsa, utbildning, genomskinlighet och ansvarighet.

Läs mer om Lyonförklaringen och underteckna den på  
www.lyondeclaration.org.

ME
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Nytt expertnätverk för upphovsrätt

Medlemmar i Svensk biblioteksförening har bildat ett expertnätverk för 
upphovsrätt. 

Syftet med expertnätverket är att öka intresset för upphovsrätt 
samt sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den 
påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill expertnätverket öka 
förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur en hanterar upp
hovsrättsliga frågeställningar. Genom workshops och andra kompetens
utvecklande aktiviteter kan en skapa förutsättningar för förbättringar. 
Expertnätverket kan även vara ett forum för nationell och internationell 
omvärldsbevakning samt opinionsbildning. Expertnätverket vänder sig 
till alla som arbetar med eller är intresserade av upphovsrätt.

Kontaktperson för expertnätverket är IngaLill Nilsson, förste biblio
tekarie på Karlstads universitetsbibliotek.

ME

Biblioteksmuseet behöver stöd!

Biblioteksmuseet i Borås är det enda i sitt slag i landet och en viktig del i 
bevarandet av den svenska bibliotekssektorns kulturarv. Som det ser ut nu 
saknar Biblioteksmuseet långsiktig finansiering.

Svensk biblioteksförening skrev i februari till Utredningen om en översyn 
av den statliga museipolitiken (Ku2014:01) för att uppmärksamma situationen 
för Biblioteksmuseet. Som en del i uppdraget av se över den statliga musei
politiken vill Svensk biblioteksförening uppmana utredningen att även se till 
förutsättningarna för museer inom det civila samhället. De museer som drivs 
av frivilligkrafter men som kan bedömas vara av nationellt intresse måste 
kunna söka och få stöd för sin verksamhet också av staten.

Biblioteksmuseet i Borås är det enda i sitt slag i Sverige och det har en av
görande roll för att dokumentera och bevara historien inom en central sektor 
av det moderna välfärdssamhället: folkbiblioteks och folkrörelsesfären. Bib
lioteksmuseet drivs idag helt av ideella krafter och bristen på resurser hotar 
verksamhetens fortbestånd och hindrar fortsatt utveckling. Svensk biblio
teksförening efterlyser, mot denna bakgrund, ett förslag om verksamhetsstöd 
och ett nationellt uppdrag till Biblioteksmuseet.

JK

Medlemmar på resa 
i det digitala Texas

Under en februarivecka, 16–20 februari, var vi ett 
antal biblioteksrelaterade personer som med stöd av 
ett rese stipendium från Svensk biblioteksförening 
fick möjlighet att göra en mycket givande studieresa 
till Texas: Birgitta Hellman Magnusson, biblioteks
chef i Motala, Catarina Filipovic, bibliotekschef i 
Söderhamn, Anja Leiding, utvecklingsledare, Region 
Östergötland, Camilla Källgren, biblioteksutvecklare, 
Region Värmland och undertecknad Ann Östman, 
bibliotekskonsulent, Region Gävleborg.  

Vårt första prio var egentligen att besöka värl
dens första helt digitala bibliotek, Bibliotech i San 
Anto nio, men vi fick också möjlighet att besöka 
San Antonio Public Library, filialen John Igo, maker
bussen GeekBus samt ett antal skolor. Som ofta sker 
på studieresor av den här arten, fick vi mycket mer 
input än vi förväntat oss, inte minst om hur Biblio
tech arbetar med att förstärka skolornas infrastruk
tur beträffande eboksförsörjning och hur San Antonio 
Public Library arbetar med strategiska planer. En 
annan höjdpunkt var givetvis mötet med initiativta
garen till Bibliotech, Nelson Wolff, en man med ett 
passionerat intresse för läsning och förstaupplagor.

Gå gärna in och ta del av vår rapportering på vår 
reseblogg, http://digtex.org/ !

Ann Östman,  Bibliotekskonsulent, Region Gävleborg

Personalen på Bibliotech.

San Antonio Public Library.
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Prisceremoni 26 oktober
26 oktober 2015 samlar vi medlemmar och vänner för att dela ut Aniarapriset, 
Nils Holgersson Elsa Beskow och Carl von Linnéplaketterna, Collijnpriset, 
Årets bokbuss, Bengt Hjelmqvists pris och Greta Renborgs pris. Som medlem i 
Svensk biblioteksförening är du särskilt välkommen att vara med! SE

Nominera till Sveriges biblioteks utmärkelser!

Svensk biblioteksförening delar årligen ut 
Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas 
uppgift är att bekräfta framstående arbete 
som varje dag görs på våra bibliotek och 
att synliggöra och lyfta fram bibliotekens 
verksamhet. Nu behöver vi dina 
nomineringar. 

Fo
to

: Stefan
 En

gströ
m

På bilden syns delar av juryn som presenterar 2014 års nomineringar till barnboksplaket-
terna på Bok & Bibliotek i Göteborg 2014. 

Sveriges bästa barnböcker!
Föreningens tre barnbokspriser är Nils Holgersson
plaketten som delas ut till bästa barn eller ungdoms
bok, Elsa Beskowplaketten som delas ut till bästa il
lustratör och Carl von Linnéplaketten som delas ut till 
bästa faktabok. Juryn för barnboksplaketterna består 
av experter på barns läsning och verksamma inom bib
lioteksverksamhet för barn och ungdom. Juryn består 
av ordförande Dag Hedberg, Västerås stadsbibliotek.  
Karin Blomquist, Roma bibliotek, Sofia Lindblom, 
Askebyskolan, AnnaKlara Ehn Ericson, Uppsala stads
bibliotek, Anna Hällgren, Skellefteå stadsbibliotek, och 
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad.

Juryn välkomnar nomineringar från dig som med
lem och verksam inom barn eller skolbibliotek. Du 
kan föreslå en eller flera böcker i de tre olika katego
rierna. Böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils 
Holgerssonplaketten och Elsa Beskowplaketten delas 
endast ut till författare och illustratörer som inte har 
fått priset tidigare. 

Skicka dina nomineringar senast den 13 april 2015 
till se@biblioteksforeningen.org eller per brev till 
Svensk biblioteksförening, Att: Stefan Engström, Box 
70380, 107 24 Stockholm.

Greta Renborgs pris
Greta Renborgspris instiftades 1986 och delas varje år 
ut till ett bibliotek eller en enskild biblioteksanställd 
som utmärkt sig på ett speciellt sätt inom marknads
föringsområdet. Priset ska premiera god marknads
föring. Marknadsföringen kan vara riktad utåt till olika 
grupper i omvärlden. Marknadsföringen kan även vara 
intern eller riktad mot kommunala förtroendemän. 
Prissumman är 25 000 kronor. 2014 gick priset till 
Christer Edeholt. 

Jury: 
Stefan Engström, Svensk biblioteksförening.
Lotta Haglund, GIH, Stockholm
Ulla Nyberg, Region Gävleborg
Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö stadsbibliotek
Christer Fälldin, Biblioteksbladet

Nomineringar skickas senast 20 april till 
se@biblioteksforeningen.org eller per brev till Svensk 
biblioteksförening, Att: Stefan Engström, Box 70380, 
107 24 Stockholm.

Årets bokbuss
Priset instiftades 1998 i samband att 
bokbussverksamheten i Sverige fyllde 
50 år och delas ut i vinnande bokbuss 
hemkommun.
I nomineringen ska finnas:
•  verksamhetsbeskrivning
•  beskrivning av inredningen
•  fakta om bussen (årsmodell, chassi, byg

gare, längd, bredd)
•  motivering varför just den bussen ska bli 

Årets bokbuss

Bengt Hjelmqvists pris
Föreningen har sedan 1964 delat ut Bengt 
Hjelmqvists pris för att belöna ”framstå
ende insatser på folkbiblioteksområdet”. 
Juryn välkomnar tips och förslag på lämp
liga kandidater som på olika sätt gjort som 
stadgarna föreskriver. ”Såväl praktiska som 
teoretiska insatser, en samlad gärning eller 
en enstaka prestation kan belönas. Om 
särskilda skäl föreligger, kan priset tilldelas 
flera personer gemensamt eller bibliotek, 
som i sin verksamhet eller utformning 
representerar en insats utöver det van
liga.” Prissumman är 25 000 kronor. 2014 
delades priset mellan Ann Östman och Lo 
Claesson. 

Jury:
Maria Jacobsson, styrelseleda
mot, Svensk biblioteksförening
Peter Björkman, Botkyrka
Anette Mjöberg, Malmö
Alireza Afshari, Stockholm
Kristina Andersson, Umeå

Nomineringar skickas  
senast 20 april till  
se@biblioteksforeningen.org 
eller per brev till Svensk  
biblioteksförening,  
Att: Stefan Engström, Box 
70380, 107 24 Stockholm.

Sista dag för nominering är 
den 24 augusti 2015. Skicka din 
nominering till juryns ord
förande:
Anders Gistorp
Mobila biblioteken
Kultur & fritidsförvaltningen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
Telefon: 034688 63 81
Mejl: anders.gistorp@falken-
berg.se
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Medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka 
stipendier för deltagande i IFLA:s arbete och ”vanliga” 
resestipendier.

Bidrag för deltagande i IFLA:s arbete
För IFLAstipendierna finns följande kriterier: Den sö
kande deltar aktivt i Svensk biblioteksförenings arbete 
och i IFLA:s arbete och kan inte få kostnadstäckning 
på annat sätt. Av den totala stipendiesumman reserve
ras 25 procent att gå till förstagångsdeltagare på IFLA. 

När ansökningstiden gick ut sista januari hade 19 
ansökningar kommit in. Följande personer beviljades 
stöd:
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Liselott Winka, Konstfacks bibliotek
Elina Nybergh, Göteborgs universitetsbibliotek
Heidi Carlsson Asplund, Lerums bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Britt Omstedt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek
Liz Holmgren, Örebro universitetsbibliotek
Anette Mjöberg, Hässleholms bibliotek

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

WW

Ny forsknings-
proposition på gång

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till 
forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, 
Vinnova, Energimyndigheten, Formas och 
Rymdstyrelsen att ta fram underlag inför 
den forskningspolitiska proposition som 
ska presenteras hösten 2016. Underlagen ska 
redovisas till regeringen i slutet av oktober 
2015.

Uppdragen utgör startskottet för arbetet 
med den kommande forskningspolitiska 
propositionen, som kommer att omfatta 
forskning, högre utbildning och forsknings
relaterad innovation. I de nu aktuella upp
dragen kommer forskningsfinansierande 
myndigheter uppmanas att lämna strategier 
och synpunkter inför propositionsarbetet.

I samband med uppdragen bjuder Helene 
Hellmark Knutsson, minister för högre 
utbildning och forskning, även in univer
sitet och högskolor, företag, akademier, 
fackföreningar och andra organisationer att 
inkomma med synpunkter. Svensk biblio
teksförening välkomnar denna inbjudan 
och vill lyfta fram den viktiga roll som 
biblioteken spelar för den vetenskapliga in
formationsförsörjningen och i frågor om en 
effektiv forskningsinformation (vad gäller 
vetenskaplig publicering, bibliometri m.m.). 
Inom föreningen kommer frågor som knyter 
an till den kommande forskningsproposi
tionen att diskuteras vidare i föreningens 
särskilda utvecklingsråd för vetenskaplig 
informationsförmedling. JK

Stip
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Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se
Pg 90�20�90-0

BCF_plugg_118x100.indd   2 2013-04-26   10:30

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien
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Välkommen 
till bibliotekens 
ledande bransch-
dagar!

BIBLIOTEKSDAGARNA 
Lund 6-7 maj 2015
#bibldag15
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Vi har en unik verksamhet med museum, Vi har en unik verksamhet med museum, 
arkiv/bibliotek, skriftserie och olika projekt. arkiv/bibliotek, skriftserie och olika projekt. 

Vi fi nns på Sturegatan 36 i Borås och drivs helt Vi fi nns på Sturegatan 36 i Borås och drivs helt 
och hållet ideellt.

Därför är vi beroende av det stöd vi får av enskilda Därför är vi beroende av det stöd vi får av enskilda 
och bibliotek. Och vi behöver bli fl er! Medlems-och bibliotek. Och vi behöver bli fl er! Medlems-

avgiften är 100 kr/året för enskilda och 300 kr för avgiften är 100 kr/året för enskilda och 300 kr för 
bibliotek och andra institutioner/organisationer.bibliotek och andra institutioner/organisationer.

Välkommen med din och/eller ditt biblioteks Välkommen med din och/eller ditt biblioteks 
anmälan via info@biblioteksmuseet.se eller genom  eller genom 

att betala in direkt på plusgiro 467 37 43-3. att betala in direkt på plusgiro 467 37 43-3. 
Har du frågor, kontakta vår ordförande Har du frågor, kontakta vår ordförande Har du frågor, kontakta vår ordförande 

Tommy Olsson på 070-567 79 58.Tommy Olsson på 070-567 79 58.Tommy Olsson på 070-567 79 58.

Som ny medlem får du som välkomstgåva vår Som ny medlem får du som välkomstgåva vår Som ny medlem får du som välkomstgåva vår 
jubileumsbok från 2014, med bidrag av bl a jubileumsbok från 2014, med bidrag av bl a jubileumsbok från 2014, med bidrag av bl a 

Bengt Göransson,  Bengt Göransson,  Genom historien mot framtidenGenom historien mot framtiden.

*
VÄLKOMMEN 

SOM MEDLEM I 
BIBLIOTEKS-

MUSEIFÖRENINGEN!

***
www.biblioteksmuseet.se

*

Biblioteken ges plats i regeringens 
medieutredning

Regeringen tillsätter en särskild utredning som ska analysera behovet 
av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form 
upphör, En mediepolitik för framtiden. Bibliotekens roll uppmärksammas 
i direktivet: ”Biblioteken, som arenor för kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning, har i detta sammanhang en viktig roll att spela. Biblio
tekspolitiken ska bidra till ett medieutbud som präglas av allsidighet, 
mångfald och tillgänglighet i alla delar av landet.”

Där lyfts också behovet av medie och informationskunnighet: ”Det 
frekventa användandet av digitala medier ställer nya och högre krav 
på förståelse för mediernas logik och funktionssätt. Det handlar om 
förmåga att hitta och tillgodogöra sig information och att analysera inne
hållet i denna, förmåga att använda medier för kommunikation och att 
skapa medialt innehåll. Medie och informationskunnighet är en viktig 
del i en demokratisk medvetenhet och kompetens.”

Även risken för bristande delaktighet för de som står utanför den 
digitala världen uppmärksammas: ”Ett ökat informationsutbud är i sig 
positivt. Samtidigt innebär skillnaderna i medieanvändning en risk för 
ökade kunskaps och deltagandeklyftor, eftersom de medborgare som i 
mindre utsträckning tar del av information i samhällsfrågor får sämre 
förutsättningar att vara delaktiga i demokratin och den politiska besluts
processen.”

JN

Bibliotekets uppdrag 
behöver politisk 
uppbackning

P4 Skaraborg har berättat om hur sagostun
der på arabiska lett till att stadsbiblioteket 
i Mariestad fått motta hatbrev. Niclas 
Lindberg, generalsekreterare i Svensk bib
lioteksförening, kommenterade:

– Biblioteken har ett lagstiftat uppdrag 
att främja den demokratiska utvecklingen 
i samhället. Sveriges riksdag har också 
beslutat att folkbiblioteken ska nå alla, och 
barn som har annat modersmål än svenska 
är särskilt prioriterade. Så främjar biblio
teken inkludering och är ett fantastiskt 
redskap för att bygga gemenskaper. Svensk 
biblioteksförening och våra medlemmar 
försvarar allas rätt till läsande och lärande. 
För att det ska vara möjligt är det av avgö
rande betydelse att ansvariga politiker på 
alla nivåer också tar ställning för biblio
tekens demokratiska uppdrag. Hot och hat 
är oacceptabelt!

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

14–15 april, Malmö
Mötesplats Open Access 2015
Konferensen arrangeras i samarbete mellan Malmö högskola och 
programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.
Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London 
och Open Library of Humanities) som kommer att tala om mega
tidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford 
Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group 
on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) 
som kommer att tala om forskningsdata. 

15 april, Skövde
Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2015
Inspiration kring den framtid vi formar själva, från Danmark, 
Finland, Sverige. Program och anmälan på www.kulturivast.se

16 april, Stockholm
KLYS Kvalitetskonferens 2015
Välkommen till en rikskonferens om konstnärlig kvalitet, kul
turskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige. 
Konferensen arrangeras av KLYS, de professionella kultur
skaparnas samarbetsorganisation.
Program och anmälan:  www.delegia.com/kvalitetskonferensen

17 april, Stockholm
Använd Äppelhyllan!
Välkomna till träff med Svensk biblioteksförenings expert
nätverk för bibliotek med Äppelhylla. Anmäl dig senast måndag 
30 mars till: info@biblioteksforeningen.org 

24 april, Stockholm
Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för 
informationsförsörjning och resursdelning
Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar 
med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, 
samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som 
mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. 
Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? 
Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och 
referensarbete. Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecen
tral, Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek samt 
Kungliga biblioteket.

6–7 Maj, Lund
Biblioteksdagarna 
Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. 
Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook. Mer informa
tion: www.biblioteksforeningen.org

6 maj, Lund
Frukostträff för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för 
upphovsrätt
Det nya expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt har sin 
första träff under Biblioteksdagarna i Lund den 6 maj. Det är ett 
frukostmöte kl. 8.30–10.00.

Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via 
formuläret för konferensen. De som bara deltar i nätverksträffen 
anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

6 maj, Lund
Frukostträff för expertnätverket för meröppna bibliotek
Expertnätverket för meröppna bibliotek har en frukost
träff under Biblioteksdagarna i Lund, 8.30–10.00. Deltagare i 
Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för 
konferensen. De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig 
via info@biblioteksforeningen.org

7 maj, Lund
Träff för nya expertnätverket för barnbibliotek
Det nystartade expertnätverket för barnbibliotek har sin första 
träff i anslutning till Biblioteksdagarna i Lund, 7 maj kl. 15.00–
17.30 på Lunds stadsbibliotek. Deltagare i Biblioteksdagarna kan 
anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen.  
De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via  
info@biblioteksforeningen.org

21 maj
African Crime: Facts and Fiction 
Meet authors and researchers discussing the trend of African 
crime fiction and crime in an African setting. Bland författare 
i programmet, Margret Orford (Sydafrika) och Helon Habila 
(Cordite Books, Nigeria) Programmet hålls på engelska.  
www.nai.uu.se

28–29 maj, Umeå
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och 
tidskrifter 
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och 
tidskrifter på folk och skolbibliotek anordnar träff 28 – 29 
maj på Väven i Umeå. Ur programmet: Visning av Väven, Ola 
Nordebo chefredaktör på VästerbottensKuriren föreläser om 
mediekrisen och tidningar och tidskrifter i framtiden, besök på 
Kvinnohistoriskt museum.

1–2 juni, Karlskrona
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för statliga bibliotek
Expertnätverket för statliga bibliotek ordnar en lunch till lunch
träff i Karlskrona. Mer information om program och anmälan 
kommer på föreningens webbplats.

26 oktober, Stockholm
Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks 
utmärkelser. Prisceremonin är öppen för alla. Välkommen!
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Axiell

Axiell Sverige, 046-270 04 00, www.axiell.se

BOOK-IT Flex är webbklienten för det utåtriktade  
biblioteksarbetet. Med Flex i handen har du nämligen  
katalogen med dig överallt och du kan gallra, lokalisera 
och ta ut dynamiska plocklistor som gör ditt reservations-
arbete smidigare. Du kan också använda Flex för tillfällig 
cirkulationsverksamhet på till exempel bibliotekscaféer 
eller i saluhallen. 

TA MED DIG KATALOGEN ÖVERALLT

“Med Flex kan jag få digitala 
plocklistor och låna ut en bok  
i foajén med surfplattan.”




