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Arbetet med tidskriften bis tjänar som ett tydligt exempel på denna mediehistoria. Från 1969 års skrivmaskin, stencilapparat och brevkor-

respondens till 2012 års laptops, internetlänkar och chattmöten (Lennart Wettmark skriver om tidskriftens spännande historia i jubileums-

boken En ny förening är nödvändig – BiS 1969–2009). Fortfarande mynnar resultatet av redaktionsarbetet ut i en tryckt tidskrift, även om 

den också kompletterats med en blogg och föreningens närvaro i andra sociala medier.

De förändrade tekniska och sociala villkoren för utbyte av kunskap, kultur och information går alltså inte att ta miste på, men vad betyder 

detta för biblioteken? Och vad betyder det för bibliotekens roll i ett rättvise- och demokratiarbete? Läsningen, vart tar den vägen? Både 

möjligheter och utmaningar eller problem tornar upp sig, naturligtvis. Med det här numret vill vi bland annat lyfta några av dessa frågor och 

stimulera till fortsatt diskussion om bibliotekets roll i samhället.

Slutligen vill jag uppmana läsaren att reflektera över en aspekt av teknikutvecklingen som är lika grundläggande som osäker: miljöpåverkan 

och hållbar utveckling. Klimatkonferensen COP18 i Doha, Qatar, blev ännu ett exempel på världsledarnas oförmåga att kunna enas kring en

nödvändigt radikal klimatpolitik. Men klimatkampen går vidare och här bör också biblioteken spela en roll. Klimatfrågan är en global 

rättvisefråga, liksom infrastrukturen för information. Vi talar ofta om informationsöverflöd, men desto mer sällan om de materiella förut-

sättningarna för detta överflöd. Var våra datorer (oavsett platthet) tillverkas, används och dumpas – för vilka, av vilka och i vilken takt – är 

frågor som måste tas på allvar, vid sidan om (eller med utgångspunkt i) analyserna av olika teknologiers direkta eller indirekta miljöpåver-

kan. Det hållbara biblioteket är lika nödvändigt som en hållbar värld.

Martin Persson
redaktör

Förändrade tekniska och sociala villkor

Samhällets ökade digitalisering innebär en genomgripande förändring i våra 
liv. Formerna för både offentligheten och privatsfären omvandlas i takt med att 
kommunikationen i allt högre grad tar plats i ”digitala rum”.
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Godbitar
      — från webben

bis 4/2012

Försök att förstå

Debatten om Lilla Hjärtat och Tintin i Kongo har förhoppningsvis fått många att inse vikten av att vara medveten om vad som köps in 
och exponeras på biblioteken, för vem och varför. Lilla Hjärtats skapare tog till sig det som framförts och har nu dragit tillbaka sina 
böcker. Hergé tog själv avstånd från Tintin i Kongo för länge sedan. Dessvärre tycks det inte vara en allmän insikt i biblioteksvärlden 
att bibliotek är att välja, att det som exponeras på hyllorna talar om vad biblioteket står för och för vem biblioteket är ”vardagsrum”, 
”mötesplats” eller ”kunskapskälla”, alla dessa ord som gärna används för att beskriva biblioteket.

På nätet, bland annat på bis Facebook, finns många debattinlägg, bis 2/2012 är ett temanummer om rasism och i BBL 9/2012 finns 
bl. a. en artikel av Lena Grönlund med rubriken “Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet” och en som vanligt 
mycket tänkvärd krönika av Nina Frid, denna gång med rubriken “Om ängslighet och integritet”. I Lenas artikel betonas att vi, biblio-
tekarier, måste jobba för att ”biblioteksrummet inte ska vara en plats där en känsla av utanförskap” men i rekommendationerna sedan 
är det fullt av ”mitt bibliotek”, ”våra hyllor”. Detta blir omedvetet dubbla budskap! Det visar hur viktigt det är att vända och vrida på alla 
begrepp så att även det som ligger dolt kommer i dagern.

Därför behövs, för den som vill fördjupa sig och tänka vidare,  Nick Jones Försök att förstå – folkbibliotek, rasism och platsens politik (BTJ 
2012). Nick blandar på ett spännande och stimulerande sätt det personliga, yrkeserfarenheter från bibliotek i Botkyrka, Huddinge och 
Nacka och massor av inspirerande läsefrukter.

Texterna är tidigare publicerade i Mana, BBL, Ikoner och bis, men har i boken fått nyskrivna inledningar. Nick analyserar ur alla tänk-
bara vinklar vad biblioteket som vardagsrum kan tänkas betyda. Hemmet är ju ofta slutet och släpper verkligen inte in vem som helst i 
vardagsrummet. Vad menas egentligen, vems ”hem” är biblioteket? Hur kan biblioteket motverka rasism? Vad är bibliotekets uppdrag? 
Kanske att vara en alternativ plats för utopier?

Boken är unik i bibliotekssammanhang med sin blandning av teori och praktik med massor av svindlande och oavslutade tankar. 
Förhoppningsvis kan de ge underlag till många samtal som lyfter över närmaste hyllplan och fördjupar tankarna kring bibliotekens 
vadan och varthän.
 
Ingrid Atlestam

Illustration: Johanna Dalmalm

Ett mässfynd är Läslampan, en liten 

skrift från Kriminalvården, om läsning och bibliotek 

bland annat på anstalterna i Kumla och Tidaholm. Gladdes åt all 

bra verksamhet som beskrivs där med tanke på att så mycket uppsökande 

biblioteksverksamhet har lagts ner under senare år. Tänkte att skriften nog 

finns digitalt så att jag skulle kunna länka till den, men fastnade bland läslampor 

av alla de slag på nätet, trasslade in mig och gick vilse och hittade en gammal vän.. 

Serendipity! 

 Ingrid Atlestam
Från BiS Facebook-sida 2012-10-01
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Pulp Fiction
Tillbaka till framtiden?

Lättköpta mord och billiga könsroller? ”Populärlitteratur som stilistiskt, politiskt och estetiskt hör hemma i 
1940- och 1950-talen borde rimligtvis ses som ett steg tillbaka i utvecklingen? Inte minst könsrollerna är snudd 

på komiskt förlegade i den här förseglade tidskapseln; mördade kvinnor är inte bara döda, de dör, uppiffade som Kim 
Novak. Men det är antagligen just böckernas kitschiga omslag och retrotitlar (Fade to Blonde, Say it with bullets,  etc.) 

som gör att böckerna tilltalar en allt större del av läsarna, en del som törstat efter något osofistikerat som inte säger ett 
skvatt om framtiden.” (Jon Forsling i dagens Aftonbladet Kultur, om den nya trenden i USA, ”Pulp noir”).

Sen bör man väl också komma ihåg att kiosklitteratur (det gäller även Wahlströms- och Kittyböcker tror jag) aldrig 
lånats ut på bibliotek, förrän möjligtvis idag. De förr så strikta kvalitetsgränserna satte helt enkelt stopp för det. 

Mina Tvillingdeckarna och Bill och Ben lånade jag av kompisen Nisse i Ljusvattnet, han hade hela serien!

Mats Myrstener

Från foreningenbis.com 2012-11-10
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Kärt barn har många namn

Jag läser i senaste Biblioteksbladet att inte bara trenden med 
retrobibliotek uppmärksammas, nu ska dessutom biblioteken vara 
”meröppna”. Gladast blir nog Axiell som säljer utrustningen till de 
meröppna biblioteken (att döma av helsidesannonsen på tidskrif-
tens baksida). Här talas också, med ett uppradande av tomma 
floskler, om det ”digitala biblioteket”, ”där man kan sköta många 
tjänster via datorn”.

Jag vet inte om jag gillar trenden med personallösa bibliotek? Jag 
kan i min morbida fantasi se framtidens folkbibliotek som en lång 
rad svenska retrobibliotek (digitala eller inte) utan personal! Med 
tummade slitna böcker som blivit kvar i hyllorna, som ekon från en 
svunnen tid, ekande tomt som på en nedlagd järnvägsstation. Vem 
vill ha sådant? Ett antikvariat utan ägare? Och vart ska utbildade 
professionella bibliotekarier ta vägen när biblioteken bara blir 
”meröppna” utan personal?

För mig känns det som ett fattigdomsbevis. Det känns lite som att gå 
in i framtiden, baklänges.

PS. Alternativet kan inte vara, som politikerna säger, att fortsätta 

lägga ner ”olönsamma” filialer. Det verkar omöjligt att tänka utanför 

den s.k. ”boxen”. En Foucaultsk diskurs således. Inte minst oroande är 

rapporten från Kungliga biblioteket i senaste BBL, numera också folk-

bibliotekens överförmyndare. Då blir det nästan komiskt att läsa om 

Bibliotekens vänner, där entusiaster arbetar gratis, eller att Blekinges 

första privata bibliotek i Åryds friskola drivs ideellt av en pensionerad 

bibliotekarie. Förstår ni vad jag menar? Kommunpolitikerna kliar 

sina huvuden, ska det nya privatbiblioteket få kommunala bidrag?

Nej, om inte bokhyllorna till slut ska gapa lika tomma som på bilden 

från det nazirensade biblioteket på Bebelplatz i Berlin så får nog 

politikerna bita huvudet av skam, höja skatterna, och börja satsa 

på kultur och folkbildning igen. Besökssiffrornas stadiga minskande 

talar sitt tydliga språk. Allt fler elever lämnar skolan idag utan att 

kunna läsa. Det är dags att börja gasa sig ur recessionen nu, och sluta 

”spara i ladorna”. 

Mats Myrstener 

Från foreningenbis.com 2012-11-28

Ett mässfynd är Läslampan, en liten 

skrift från Kriminalvården, om läsning och bibliotek 

bland annat på anstalterna i Kumla och Tidaholm. Gladdes åt all 

bra verksamhet som beskrivs där med tanke på att så mycket uppsökande 

biblioteksverksamhet har lagts ner under senare år. Tänkte att skriften nog 

finns digitalt så att jag skulle kunna länka till den, men fastnade bland läslampor 

av alla de slag på nätet, trasslade in mig och gick vilse och hittade en gammal vän.. 

Serendipity! 

 Ingrid Atlestam
Från BiS Facebook-sida 2012-10-01



6 bis 4/2012

Digitalisering av information omfattar flera olika aspekter. En sådan 

aspekt, som flera tänkare har lyft fram, är den digitala teknikens 

principiella möjlighet att anonymisera olika typer av information. 

Olika mediers materiella modaliteter kan suddas ut. Principen för 

det digitala formspråket är att allting omvandlas till ettor och nollor, 

oavsett om den binära koden representerar alfabetisk text, ljudvågor 

eller rörliga bilder. 

I realiteten skulle en total anonymisering förstås vara helt oprak-

tisk. För att kunna koda ett medium till ettor och nollor måste 

någon princip för kodning finnas. På samma sätt måste ettor och 

nollor avkodas enligt någon princip för att ettorna och nollorna 

ska återfå innehåll och mening. Detta gör att de binära talen alltid 

måste förstås i sitt sammanhang och att de därför inte kan vara helt 

anonyma. 

Men digitaliseringens princip möjliggör nya egenskaper, nya former 

av kombinationer och sammangåenden. Det beskrivs ibland i termer 

av konvergens, ibland i andra termer. Medieforskaren Lev Manovich 

beskriver digitala mediers egenskaper enligt fem principer: De utgör 

(1) en Numerisk representation vilket innebär att de kan beskrivas 

matematiskt och manipuleras med hjälp av algoritmer. Som separata 

medieobjekt kan de vidare ingå i, och uppgå i, varandra utan att 

förlora sina separata identiteter. De är således (2) Modulära objekt. 

Dessa två egenskaper – Numerisk representation och Modularitet 

– skapar även förutsättningar för (3) Automation vid skapande och 

manipulation av, samt åtkomst till, medierna. 

Vidare kan medierna förekomma i ett obegränsat antal versioner. 

Objekten är inte fixerade utan har en hög grad av (4) Variabilitet. 

Mediernas status blir därmed ”flytande” (liquid).

Slutligen menar Manovich att de två distinkta lagren av represen-

tationer – det digitala datorbehandlade binära och det mänskligt 

kulturellt innehållsliga influerar varandra. Datorers ontologi, 

epistemologi och pragmatik påverkar de kulturella aspekterna av 

(nya) digitala medier vad gäller deras organisation och genreinne-

håll samtidigt som människans sätt att skapa modeller av sin värld 

influerar hur datorer kan representera detta. Manovich kallar denna 

ömsesidiga influens (5) Transcoding.

I den mån vi accepterar Manovich sätt att beskriva de digitala 

mediernas särdrag blir konsekvenserna för bibliotek och andra 

verksamheter uppenbara och är i flera avseenden redan välkända. 

Biblioteken hanterar digitala medier och informationsresurser 

som till sin karaktär är allt mer ”flytande”, variabla och oändliga. 

Mängden information växer ständigt och så även antalet abstrakta 

system (nätverk, databaser mm) som är tänkta att hantera dessa 

mängder information. Traditionella modeller för vad bibliotek är 

eller hur de bör vara organiserade förändras i 

en process där de digitala representationernas 

organisering, deras pragmatik och egenskaper 

har sin tydliga påverkan på våra modeller för 

hur verksamheter behöver organiseras (det vill 

säga ”Transcoding”).

Vi rör oss här i trakter där förledet ”post-” kan 

ligga nära till hands för att beskriva fenomenen. 

De digitala mediernas estetiska uttryck förtjä-

nar i många fall den postmoderna etiketten. 

Men inte alla samhällstänkare är redo att ac-

ceptera motsvarande benämning för samhällets 

institutionella utveckling. 

Sociologen Anthony Giddens har istället valt 

att tala om senmodernitet och beskriver hur ett 

antal urbäddningsmekanismer verkar. Globala 

kultur- och informationsmiljöer innebär en ”de-placering” av 

individers traditionellt sett lokalt baserade relationer. En mångfald 

abstrakta system såsom allehanda informationsteknologier bidrar 

i den processen. De abstrakta systemen innebär också opersonliga 

relationer mellan individer och de tekniska systemen själva. 

Detta är ingen ensidigt dystopisk utveckling. De-placeringen innebär 

ett komplext förhållande mellan förtrogenhet och främlingsskap där 

informationsteknik kan skapa möjligheter till större förtrogenheter 

Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!

TEMA: det digitala biblioteket

Digital evidence Av LawCN88 [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
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Räds inte det digitala biblioteket - bädda in!

med människor på helt andra platser än med de vi har i vår direkta 

omgivning. De abstrakta systemen möjliggör också att vi som exem-

pel kan hämta ut pengar i bankomater, boka hotell och resa med flyg 

kors och tvärs över jorden. Systemen både bidrar till, och hjälper oss 

att hantera den ökande digitala informationsmängden.

Giddens resonemang har bärighet för hur vi kan tänka om det 

digitala biblioteket. De abstrakta systemen verkar under förutsätt-

ning att vi känner tillit inför deras funktionalitet. Vi behöver inte 

ha kännedom om hur systemen fungerar, bara vetskap om att de fun-

gerar. Förutsättningen för denna vetskap är att det finns punkter för 

åter-inbäddning. Det innebär platser 

där de abstrakta systemen kan få 

ett ”mänskligt ansikte”, platser där 

brukare kan möta representanter för 

systemet och ställa frågor och få svar. 

Platser där vår tillit till systemet kan 

få näring och stärkas. Det är särskilt 

viktigt i de fall systemet krånglar eller 

när vi inte förstår hur vi ska använda 

dess funktioner.

Det är till syvende och sist en fråga 

om förtroende. Oavsett hur vi utfor-

mar det digitala biblioteket, vilka 

informationsmängder som hanteras 

av bibliotekets databaser och nätverk 

eller hur gränssnitt, sökportaler och 

annat utformas så kommer det vara fortsatt nödvändigt att sådana 

abstrakta och komplexa system också följs av mänsklig kontaktyta. 

Detta påkallar i sin tur ett fortsatt behov av kvalificerade biblioteka-

rier, informatörer, pedagoger som kan lotsa brukare rätt i flödet av 

digitala medier och information. Vi behöver inte rädas utvecklingen 

mot det digitala biblioteket – men se till att bädda in.

Mikael Reberg

TEMA: det digitala biblioteket

Digital evidence Av LawCN88 [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
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En fri infrastruktur för  svenska bibliotek

Det är ägandet – inte företagandet som är problemet

Det första jag vill understryka är att problemet inte är att det finns 

företag med i ekvationen. Problemet är maktbalansen mellan kund 

och leverantör. Biblioteksdatasystem skyddas liksom annan pro-

gramvara av upphovsrätt. Denna rätt kan dock användas på två sätt. 

Antingen för att begränsa användningen så att bara de som betalar 

får använda produkten. Som ensam ägare kan man då sätta sitt eget 

pris på inte bara själva produkten utan även nya funktioner, drift, 

backup, support osv. Det andra sättet att använda upphovsrätten 

är för att göra programvaran man skapat till så kallad ”fri program-

vara”. Då använder man istället rätten till det man skapat för att göra 

det uttryckligen tillåtet för alla att ladda ned, använda, modifiera och 

sprida programmet.

Fri programvara ger oss kontrollen

När man använder ett biblioteksdatasystem som är fri programvara 

står det en fritt att välja om man själv vill ta ansvar för att sköta sitt 

system eller köpa in tjänster från något företag. Det är få förunnat att 

ha egen personal som kan drifta en server, sköta uppgraderingar, ny-

utveckling, support, backup osv. Det vanliga är alltså att man vill ha 

en motpart att teckna avtal med. Vilken är då den stora skillnaden? 

För det första äger man med fri programvara sitt system och kan ta 

det med sig till ett nytt företag om man inte är nöjd med det man har. 

I dagsläget måste biblioteken byta system om de är missnöjda med 

det företag de använder. För det andra blir förhandlingsläget ett an-

nat när kunderna är lättrörliga och fria licenser öppnar marknaden 

så att fler företag kan erbjuda tjänster kring samma system. Sist men 

inte minst ska man komma ihåg att om biblioteken äger sin egen 

infrastruktur finns det ingen tredje part som bromsar den dagen 

vårt uppdrag och företagens vinstintresse drar åt olika håll.

Det finns en lösning i sikte

När det gäller bibliografiska poster är Libris är ett beprövat samar-

bete där bibliotek med det gemensamma bästa för ögonen skapar 

bibliografiska poster med en fri licens. Arbetet med en nationell 

katalog har glädjande nog startat en rörelse av folkbibliotek som går 

med i Librissamarbetet. En nationell katalog har uppenbara fördelar 

men man ska också minnas att de tjänster man kan bygga på en na-

tionell katalog är målet lika mycket som katalogen i sig. Redan en så 

“enkel” tjänst som Libris stavnings-API är ett utmärkt exempel. Det 

bygger på de poster som finns i Libris och ger alltså stavningsförslag 

utifrån en bibliotekskontext. Gör vi Libris till den självklara platsen 

att hitta alla bibliotekens rådata fritt att bygga vidare på så kommer 

externa utvecklare snart nog att skapa än mer spännande tjänster.

Att även folkbiblioteken börjar röra sig mot poster de fritt kan 

förfoga över är gott och väl, men vad händer bland våra biblioteks-

datasystem? Även här finns det faktiskt alternativ. Koha är t.ex. 

ett biblioteksdatasystem som är fri mjukvara. Det utvecklades av 

ett litet bibliotek på Nya Zeeland inför millennieskiftet och växte 

sedan snabbt. Att det är fri mjukvara är intressant nog något av ett 

olycksfall i arbetet då det var leverantören som föreslog en öppen 

licens. Namnet speglar dock Kohas fria licens på ett vackert sätt då 

Koha betyder just ”gåva”. 

Koha är ett komplett och kompetent biblioteksdatasystem med 

en global och aktiv användar- och utvecklargemenskap. Det finns 

ca 2000 kända Koha-bibliotek som registrerat sitt användande på 

webbplatsen URL www.librarytechnology.org/libwebcats/. Ett 

trettiotal företag säljer tjänster kring Koha. Någon tvekan om att sys-

temet kan användas för att driva bibliotek finns inte. Däremot finns 

det såklart detaljer som inte är anpassade för svenska förhållanden.

Mitt namn är Viktor Sarge och jag har 10 000 tecken på mig att förklara vad du redan vet - att det är vi själva och inte 
företagen som ska bestämma över våra bibliotek. I dagsläget har de flesta folkbibliotek bibliografiska poster som vi 
inte kan använda som vi vill. För biblioteksdatasystem är det än värre. Där är regeln att såväl folkbibliotek som aka-
demiska och andra har system som kontrolleras av de företag man köper dem av. Summa summarum betyder det att 
någon annan styr över vad biblioteken kan och får erbjuda för tjänster, till vilka och till vilken kostnad. Det här är en 
knut som jag har förmånen att få vara med att lösa vilket jag vill berätta om.

TEMA: det digitala biblioteket
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En fri infrastruktur för  svenska bibliotek
Mitt namn är Viktor Sarge och jag har 10 000 tecken på mig att förklara vad du redan vet - att det är vi själva och inte 
företagen som ska bestämma över våra bibliotek. I dagsläget har de flesta folkbibliotek bibliografiska poster som vi 
inte kan använda som vi vill. För biblioteksdatasystem är det än värre. Där är regeln att såväl folkbibliotek som aka-
demiska och andra har system som kontrolleras av de företag man köper dem av. Summa summarum betyder det att 
någon annan styr över vad biblioteken kan och får erbjuda för tjänster, till vilka och till vilken kostnad. Det här är en 
knut som jag har förmånen att få vara med att lösa vilket jag vill berätta om.

TEMA: det digitala biblioteket

Kohas OPAC erbjuder såväl sådant som facettering på tillgängliga medier, författare, serier m.m. som sociala 

funktioner och ett publiceringssystem för nyheter.

Personalgränssnittet drar nytta av att vara webbaserat och är generöst med att länka sådant 

som t.ex. författarnamn, serietitlar, streckkoder till vidaresökningar.

OPAC:en anpassar sig automa-

tiskt till hur stor skärm den visas 

på och i en telefon komprimeras 

layouten för att bättre passa det 

lilla formatet.
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TEMA: det digitala biblioteket

Det som är bra för en är bra för oss alla

Under 2008 började Regionbibliotek Halland sitt första Koha-projekt 

då vi insåg det strategiska värdet av att utreda möjligheten för sven-

ska bibliotek att använda fri programvara. Detta projekt resulterade 

sedermera i projektrapporten Duger? Det är ett jättebra system! där 

titeln är ett direkt citat av Magnus Nylén på Falkenbergs bibliotek 

som anlitades för att analysera hur väl Koha stod sig jämfört med 

deras befintliga system. Även om titeln uttryckte vår slutats om Koha 

fanns det såklart områden vi antingen kände tveksamhet inför eller 

inte kunnat analysera fullt ut. Samtliga av dessa tveksamheter utred-

des dock inom ramen för det efterföljande projektet där vi hjälpte 

Munkagårdsgymnasiet att migrera till Koha. En sammanställning 

av just detta finns på vår blogg (URL blogg.regionhalland.se/

koha/2012/03/17/det-ar-ett-jattebra-system-hur-gick-det-sedan/).

Då rapporten från det första projektet väckt viss uppmärksamhet 

var vi ur regional synvinkel intresserade av att fördjupa kunskapen 

om Koha med förstahandskunskap från ett införande av Koha på 

ett faktiskt bibliotek. Munkagårdsprojektet var i praktiken också en 

fråga om datorisering av biblioteket då man endast använde kata-

logdelen i det äldre Mikromarcsystem man hade. Någon cirkulation 

fanns alltså inte vilket underlättade flytten.

Flyttbestyr – aldrig något särskilt kärt besvär

Själva systemetbytet framstod under projektet med Munkagårds-

gymnasiet som det enskilt största hindret för att införa Koha på 

ett genomsnittligt bibliotek. Innanmätet på biblioteksdatasystem 

saknar standardisering och alla system är olika uppbyggda. Det 

som man kan förvänta sig att få ut ur sitt gamla system i ett doku-

menterat format är alltså i första hand de bibliografiska posterna. 

Här stötte vi på patrull när beståndsfälten var organiserade i ett 

format som leverantören själv hade definierat. Vi fick också problem 

med att det gamla systemet inte kunde exportera posterna i en 

modern teckenkodning som UTF-8 vilket ledde till att specialpro-

gram fick utvecklas för att översätta till UTF-8 så att svenska tecken 

representerades korrekt. Trots allt var flytten tämligen enkel då det 

inte fanns någon aktiv cirkulation att ta hänsyn till. För att genom-

föra själva flytten behövde vi alltså bara flytta posterna och skapa ett 

låntagarregister.  

När detta projekt led mot sitt slut och vi funderade på hur vi skulle 

summera erfarenheterna hände något intressant – Hylte folkbibli-

otek skulle byta bibliotekssystem och tog utöver de vanliga systemen 

med Koha i sin utvärdering

Mindre men modigare – Hylte banar vägen

Hylte folkbibliotek utvärderade själva de system som finns tillgängli-

ga på den svenska marknaden och fastnade efter noggrant övervä-

gande för Koha som det såväl intressantaste som mest ekonomiska 

alternativet. Att en av Hallands kommuner nu ville byta till Koha 

betydde att det skulle skapas erfarenheter som tidigare saknats av 

att använda Koha på ett fullskaligt kommunbibliotek med filialer. 

Regionbiblioteket lovade därför att bistå med projektledning i den 

händelse en ansökan om projektmedel skulle beviljas. Så skedde 

2012 och arbetet med att omvandla Hylte folkbibliotek till Sveriges 

första kommun med Koha är nu igång.

Projektet pågår under 2012-2013 med möjlig förlängning och ut-

ökning av ambitionen om medel från ytterligare finansiärer beviljas. 

Den enskilt största ekonomiska posten i projektet direkt relaterad 

till Koha är översättningen från engelska till svenska. Den görs av 

professionella översättare och omfattar såväl de nya delar av Opac 

som tillkommit sedan Munkagårdsprojektet som personalgräns-

snittet. Det största och mest komplexa arbetet i projektet är annars 

själva flytten då vi måste utveckla metoder att mappa datan i Hyltes 

befintliga system mot Koha. Situationen kompliceras ytterligare av 

att Hylte planerar att gå in i Libris och därför kommer använda sig 

av Libris för sin postförsörjning. En stor del av projektets resultat 

kommer att vara att konkretisera och kommunicera erfarenheterna 

av denna process så att tröskeln blir lägre för efterföljande bibliotek.  

Även om Koha är ett komplett system saknas det specifikt svenska 

funktioner som t.ex. en koppling till den svenska folkbokföringen 

och Libris. Detta är något som vi också planerar att råda bot på då 

de två främsta utvecklingarna av Koha vi planerar är just koppling 

till folkbokföringen och Libris. När det gäller den senare kommer vi 

att bygga en kontinuerlig och omedelbar synkronisering av katalog-

poster mot Libris i enlighet med den så kallade ”Bokhandelsmodel-

len” och ”Folkpost på tre sekunder”. I korthet kommer bibliotekets 

medieleverantör att vid beställning knyta poster för beställda 

medier till bibliotekets sigel i Libris varpå dessa omedelbart finns 

tillgängliga i den lokala katalogen.  

Resultatet av projektet kommer att bli lite olika för olika aktörer. 

För Hylte bibliotek betyder projektet att man kan erbjuda sina 

användare bättre bibliotekstjänster för mindre skattepengar. De ser 

dock också de strategiska vinster som regionbiblioteket har för ögo-

nen: att kunna sprida kunskapen om hur det är för ett folkbibliotek 
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att byta till och sedan använda Koha som bibliotekssystem. Detta är 

ett resultat som utvecklas kontinuerligt och är oberoende av hur väl 

projektet fortlöper i övrigt. 

Under hela projektet kommer vi att blogga om med och motgångar 

på URL blogg.regionhalland.se/koha.

Vi hoppas att vårt arbete gör Koha till ett realistiskt alternativ i 

Sverige så att såväl bibliotek som företag kan dra nytta av det. Här 

finns ett system där varje förbättring man gör är en gåva till en 

global biblioteksgemenskap. Koha är en chans att hushålla med 

skattemedel, att erbjuda en bättre webb, att äga sitt system och 

inte minst – att därigenom rätta till maktbalansen mellan kund och 

leverantör. Koha är kärnan i en global gemenskap av runt tvåtusen 

bibliotek och ett trettiotal företag som aktivt bekämpar alla försök 

att låsa in biblioteken igen. Visst vore det roligt att bli en del av det?

Viktor Sarge
Utvecklingsledare – digitala biblioteksmiljöer, 

Regionbibliotek Halland

BiS på Bok- och biblioteksmässan
Seminariet som BiS arrangerade på årets bokmässa var förvisso ett miniseminarium till formatet (blott 20 minuter), men det var mycket 

välbesökt. Detta trots konkurrensen från Litteraturutredningen, som presenterades samtidigt i en annan del av mässan.

På scenen fanns biblioteksforskarna Mats Myrstener och Joacim Hansson. Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndal, höll i samtalet som gick 

under rubriken ”Folkbiblioteket – ett störtat pelarhelgon?”.

Samtalet utgick från de pelare som Mats menar att folkbiblioteket vilade på förr, som han sett det i sin forskning om främst Stockholms 

stadsbibliotek under första hälften av 1900-talet. Pedagogik, socialpolitik, demokrati, ekonomi och litteraturdistribution var hörnstenar i 

folkbiblioteket, som i sin tur var en byggsten i ett nationellt upplysnings- och modernitetsprojekt. 

Hur är det med dagens folkbibliotek då? Folkbiblioteket har alltid vilat på en stabil värdegrund, konstaterade Joacim och Mats, och gör så 

än idag, även om förhållandena för bibliotekens existens delvis förändrats. Joacim påpekade dock att hur vi talar om bibliotek inte alltid 

stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i verksamheterna, där finns ett visst glapp.

Hur värdegrunden hos dagens och framtidens folkbibliotek ser ut, liksom frågan om huruvida biblioteken var rättvisare förr, hann inte det 

korta seminariet besvara fullständigt – och tur var väl det. Det är upp till oss alla att fortsätta reflektera över bibliotekens roll i samhället.

Martin Persson

TEMA: det digitala biblioteket

Rapporten från första projektet underströk inte bara Kohas potential 

för svenska bibliotek utan visade med sin framsida fördelen med ett 

webbaserat system som Koha: man kan köra det på allt som har en 

webbläsare.
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e-boken, nutiden och framtiden 

TEMA: det digitala biblioteket
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E-boken är framtiden, tror en del, men än så länge är vi kvar i nutiden och har inte hittat 

riktigt rätt i hur vi ska hantera dessa filer när de ska till medborgarna via folkbiblioteken. 

Det skriver Johanna Nord, som ägnat sin magisteruppsats åt e-bokssituationen på svenska 

folkbibliotek.

För en läsare som vant sig vid e-boken skiljer den sig inte från 

pappersboken egentligen. Innehållet är det samma, bara mediet är 

nytt. För biblioteken har dock e-boken, med den ordning som gäller 

nu,  en särställning gentemot pappersboken. När det gäller fysiska 

medier har biblioteken ett bestånd som man byggt upp under en 

lång tid och som ska spegla det samhälle i vilket man verkar och 

den profil man vill ha. För e-böckerna gäller att man får ta (allt) 

det som bjuds. Utbudet kan man inte styra över och man kan heller 

inte veta om det ser likadant ut nästa gång man tittar. Det är inte de 

inköpsansvariga bibliotekarierna 

som väljer ut folkbibliotekens 

e-böcker.  

Folkbibliotekens utbud av e-böcker 

bestäms av förlagen och för-

fattarna. Alla e-böcker ges inte 

tillstånd att lånas ut via biblio-

teken, en del kan endast köpas av 

en privatperson direkt. Förlagen 

ser bibliotekens stora andel (90%) 

av Elibs försäljning som hinder för 

att e-boksmarknaden ska ta fart. 

Det är därför något motvilligt man 

släpper e-böcker till utlån. Det 

senaste året har man också infört 

en karens på 3 månader för de allra 

nyaste e-böckerna. Förlagen hop-

pas att folk ska vara så sugna på dem att de köper 

dem istället för att vänta på att de ska dyka upp på biblioteken. En 

författare eller ett förlag 

kan också av olika 

skäl välja att 

dra in sina 

e-böcker från 

biblioteken så 

att de inte går att 

låna längre. Detta vore en omöjlighet när det gäller pappersböcker 

biblioteket redan har införskaffat.

Vilken plats kan e-böckerna ta på biblioteken med den här situa-

tionen? Ett beståndsarbete kan det inte riktigt bli frågan om. Trots 

att innehållet i en enskild e-bok är samma som i en pappersbok, och 

det ena inte viktigare än det andra, blir det här ihopklumpandet av 

4000 e-böcker till nackdel för e-boken. Ett biblioteks bestånd, utvalt 

av bibliotekarier, kan i sig vara rådgivande eftersom låntagaren får 

en uppfattning om vad som är viktigt och prioriterat. När det gäller 

e-böckerna i dagsläget saknas den di-

mensionen och du kan heller inte vara 

säker på om det du hittade senast finns 

kvar.  E-boksutbudet för folkbiblioteken 

kan ses ha formen av en fulltextdatabas 

där varje nedladdning kostar 20 kronor. 

E-boksutlåningen har de senaste åren 

ökat kraftigt på biblioteken och det 

har lett till snabbt ökande utgifter för 

e-böcker på biblioteken. Modellen som 

utvecklades i början av 2000-talet 

då lånen var mycket få har visat sig 

innebära ekonomiska risker. Samtidigt 

som man på biblioteken ser positivt 

på e-böckerna, inte minst som en 

symbol för att biblioteken hänger med i 

utvecklingen, har man behövt begränsa 

utlånen för att utgiftsposten för e-böcker inte ska bli enorm. I Västra 

Götalandsregionen har den här begränsningen dessutom nyss 

sänkts från tre till två e-böcker per låntagare och 7-dagarsperiod.

För biblioteken och låntagarna är en av fördelarna med 

e-boken att den är tillgänglig direkt och att man inte 

behöver stå i kö på de populära böckerna. Här har ju ett 

digitalt medium en klar fördel gentemot en fysisk, tryckt 

sak. Förutom att biblioteken kan spara in några exemplar av 

Många människor möter e-böcker för 

första gången på biblioteken. På en del bibliotek 

finns dessutom möjligheten att låna en läsplatta så 

att man får prova på att ladda ner och läsa 

e-böcker själv. 

E-boksläsare på tunnelbanan i Barcelona Foto: Andrea Hofmann
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böcker det är lång kö på vittnas om att kurslitteratur är en kategori 

där den digitala boken är extra praktisk. Många vill läsa kursböcker 

samtidigt och under en begränsad period. Resten av året är det 

möjligt att pappersboken bara står och samlar damm och eftersom 

kursen bara höll på i någon månad hann bara en eller två låntagare 

få tag i den.  

Förläggarna har föreslagit en modell där e-boken ska likna pap-

persboken och där låntagaren får vänta på ”sin tur”. Tillsammans 

med den karantän på nya e-böcker man infört ser det här ut som ett 

försök till att få användarna att bli otåliga nog för att betala fullpris 

och köpa e-boken. Frågan är bara vad Elibs största kundgrupp 

folkbiblioteken väljer att göra då? Är en sådan lösning överhuvud-

taget intressant för folkbiblioteken? Ska man välja att abonnera på 

en databas med halvnya titlar som bara kan användas en i taget?

Hämnden som motiv, i böcker och på bio 

När jag i vintras läste Mats Dolatkhas avhandling Det läsande 

barnet (recenserad i Biblioteksbladet 2012:3) kom jag att tänka på 

vad jag själv läste som barn. En av de 

första riktiga vårdagarna på Söder-

malm i Stockholm började jag under 

en promenad fundera på en av de stora 

bokupplevelserna jag hade som barn, 

nämligen Greven av Montecristo av den 

omåttligt produktive franske 1800-

talsförfattaren Alexandre Dumas den 

äldre.

Vad skiljer min första bokupplevelse 

från den nu så populära Twilight-

serien, eller The hunger games (som 

väl mer påminner om William Goldings 

Flugornas herre som kom på engelska 

1954, i svensk översättning 1960)? 

Nu får jag erkänna att jag inte läst The 

hunger games, och inte sett filmen. Nej, 

jag kom i stället att tänka på en annan 

populärkulturell klassiker, filmen Gladi-

ator som redan har tolv år på nacken. Den har ett motiv gemen-

samt med Greven av Monecristo, mer om det senare.

Min barndomsläsning

Som jag ser det vore ett alternativ att förlagen och Elib ser sin 

största kund som sin allra bästa reklam. Många människor möter 

e-böcker för första gången på biblioteken. På en del bibliotek finns 

dessutom möjligheten att låna en läsplatta så att man får prova 

på att ladda ner och läsa e-böcker själv. Förlagen ser biblioteken 

som ett hinder för ökad försäljning men borde se biblioteken som 

marknadsförare. I synnerhet om man räknar in all teknisk support 

och undervisning kring e-böcker som sker på de svenska folkbibli-

oteken. Hur stor hade den svenska e-boksmarknaden överhuvud-

taget varit utan biblioteken

Johanna Nord

Robinson Kruse och Onkel Tom 

Min mamma kom nog över de gamla 

rödpärmade böckerna med guldskrift på 

ryggen tidigt i min barndom. Barnbiblio-

teket Sagas nummer två från 1899 var 

Robinson Kruse, berättad för Sveriges 

ungdom af Henrik Wranér, som hon fick 

1958 när jag var fyra. Del fyra tror jag 

var Onkel Toms stuga, den hade vi också. 

Böckerna var fantasifullt illustrerade, 

mycket lästa och tummade, föregångare 

till senare svensk barnlitteratur.

Nr 133 i serien var Dumas klassiker 

De tre musketörerna, och, som sagt, nr 

440 Greven av Montecristo. Den handlar om den unge sjömannen 

Edmond Dantès som beskrivs som ”mellan arton och tjugo år, lång 

Jag läste den i mellanstadiet. Det exemplar jag har är från 1963 och 

utgivet i Svensk lärartidnings förlags serie Sagas berömda böcker 

som nr 440. Barnbiblioteket Saga startade redan 1899 med en 

samling svenska folksagor, och blev en 

klassiker på barnboksmarknaden, på 

den tiden det inte skrevs särskilt mycket 

böcker för barn och ungdomar.
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och smärt och med vackra mörka ögon och hår som ebenholts”. 

Hans absoluta motsats är kamraten Danglars, ”med ett dystert och 

dolskt ansiktsuttryck, krypande mot alla överordnade och högdra-

gen mot sina underordnade.” Danglars är lika impopulär bland 

besättningen på fartyget Pharaon, som i första kapitlet anlöper sin 

hemmahamn Marseilles, som Dantès är populär. Den senare står 

i begrepp att gifta sig med den vackra katalanskan Mercedes, och 

har förord hos sin mentor, den hedervärde redaren Morell (tänk på 

kriminalkommissarien med samma namn i Stieg Larssons Män som 

hatar kvinnor!) om att snart bli befordrad till kapten.

Men så kastas allt överända. Danglars förfalskar ett dokument som 

anklagar Edmond för att konspirera med bonapartisterna (som 

utgjorde ett hot mot den franska staten, romanen utspelas 1815, 

ungefär samtidigt som kejsar Napoleon lämnade sin fångenskap 

på ön Elba i Medelhavet för att tåga mot Paris, en återkomst som 

slutade med förlusten vid slaget vid Waterloo i juni 1815). Edmond 

kastas, utan att veta varför, i en håla på fängelseön If utanför 

Marseilles, där han får tillbringa fjorton år i en isoleringscell. Hans 

liv verkar fullständigt ha fallit i spillror.

När jag var i femtonårsåldern återupplevde jag Greven av Monte-

cristo nu som radiodramatisering. Varje dag klockan sex, precis när 

vi åt middag i Umeå, sändes den dramatiserade versionen på radio, 

vilket var en av dagens högtidsstunder. Även De tre musketörerna 

sändes, liksom Gösta Berlings saga, så vitt jag kan minnas. En annan 

1800-talsklassiker var Victor Hugos Samhällets olycksbarn, den kan 

också ha sänts på radio.

Hämnden är ljuv 

Även den gode romerske gene-

ralen Maximus Decimus i 

filmen Gladiator står på top-

pen av sin karriär, när hans 

beskyddare, den filosofiske 

kejsaren Marcus Aurelius, dör. 

Han blir också offer för en konspi-

ration ledd av kejsarens son Comodus, 

och döms till döden, men undkommer. Hans familj i 

Nordafrika har mördats av Comodus, hans ägor är beslagtagna och 

brända, och Maximus, helt utblottad, tar värvning som gladiator.

(Filmen har en föregångare, filmen The fall of the Roman Empire, 

från 1964. Visst släktskap finns också med historikern Edward Gib-

bons stora verk om Romarrikets upplösning, och nobelpristagaren 

Henryk Sienkiewicz roman Quo Vadis? från 1895, som också filmats 

flera gånger.)

Den som läst Greven av Montecristo vet redan att Edmond Dantès, 

precis som romaren Maximus, till slut får sin hämnd. Han får i 

cellen på ön If efter en tid kontakt med sin granne i cellen bredvid, 

den lärde abbé Faria, fånge nummer 27. Abbén lär därefter inte 

bara den enkle sjömannen vett och etikett, vetenskapens grunder 

och bildning, han ger honom också före sin död en karta till en stor 

skatt, som Dantès, sedan han lyckats fly från fängelset insydd i en 

liksäck, blir ägare till.

Nu blir sjömannen Edmond Dantès i ett trollslag den stormrike 

adelsmannen Greven av Montecristo. Han förvandlas, med sagans 

fantastiska hjälp, till en belevad adelsman som lärt konverserar i 

Paris salonger, och han får sedermera sin hämnd på sina fiender. 

De tre som förrått honom, Danglars, som blivit en desillusionerad 

bankir, de Villefort, en högdragen adelsman och domare, och den 

som gifte sig med Dantès älskade Mercedes, översten Fernand de 

Moncerf, får alla sina utstuderade straff.

Råmuskelstyrka eller hjärnmuskler? 

Jag minns att Orvar Säfström, en gång TV:s filmrecensent, menade 

att filmtrilogin Sagan om ringen på sin tid gick i mål ”på ren 

muskelstyrka”. Det kan väl sägas också om hjälten i filmen Gladi-

ator, den förre generalen Maximus Decimus. Men så inte riktigt 

med Edmond Dantès. Visst är Greven av Montecristo en saga, precis 

som många liknande hos bröderna Grimm. Med list och mod och 

användande av hjärnans intelligens och en rik bildning får Dantès 

sin hämnd. Emellertid: hur han på tjugo år inte bara förvandlat sig 

till en stormrik greve, utan också obehindrat kan röra sig 

i de franska överklassalongerna från 

att en gång ha varit en enkel 

sjöman, det kunde bara 

Dumas lärofader Honoré 

de Balzac ha kommit på. 

Hans roman Förlorade il-

lusioner kan läsas jämsides 

med Greven av Montecristo. 

Det borgerliga Frankrike speglas här 

i Dantès fiender: en militär, en domare, och en 

bankir. Den samhällsanalysen hade Dumas också lärt av Balzac.

Barnbiblioteket Sagas böcker nådde genom folkskolan ut till barn i 

hela landet. Dagens populärkultur, inte minst på TV, riktar sig också 

till en bred allmänhet. Avsaknaden av våld i en roman som Greven 

av Montecristo är uppenbar. Det är en pojkbok, där kärleken är 

hövisk och oerotisk, Det gäller väl också för filmen Gladiator, som 

dock präglas av ett (högst motiverat) våld i de många gladiator-

scenerna. Om något hänt inom populärkulturen så är det väl att 

När jag var i femtonårsåldern åter- 

upplevde jag Greven av Montecristo nu som  

radiodramatisering. Varje dag klockan sex, precis när vi åt 

middag i Umeå, sändes den dramatiserade versionen på 

radio, vilket var en av dagens högtidsstunder. 
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kvinnor som Lisbeth Salander tagit allt större plats. Annars är 

många stereotyper oförfalskade sedan 1800-talet, dessvärre.

(Och när jag talade med min bror från Umeå om Stieg Larssons 

Milenniumtrilogi så fann vi hämndtemat lika klart hos Larsson 

som hos Greven av Montechristo. För med Mikael Blomqvists hjälp 

tar Lisbeth Salander hämnd på all de som berövat henne livet: 

fadern, SÄPO, mentalsjukhusets överläkare, seriemördare och 

våldtäktsmän. Och Blomqvist får ett scoop, och kan ställa hela den 

ekonomiska brottsligheten och skumma finansmän på schavotten. 

Inte illa av en modern Pippi Långstrump!)  

Greven av Montecristo blev en sorts pojkböckernas superhjälte, 

en sin tids Stålmannen, eller Läderlappen. Efter att ha fått sin 

hämnd ägnar han hela sin tid åt att med sina pengar göra gott mot 

mänskligheten. Maximus Decimus dör som han levat, på gladia- 

torarenan, för att i döden förenas med sin hustru och barn på 

gården i Nordafrika. Sekvensen där han drar händerna över de 

mogna veteaxen är en hjärtknipare, liksom när han tyngdlös lämnar 

jordelivet på arenan under sig, för att gå en ljusare tillvaro till mötes 

i en annan och bättre värld.

Råare, brutalare, mer realistiskt 

Nog kan det tyckas vara ljusår mellan 1960-talets TV- och serie-

tidningshjältar som Bröderna Cartwright, Kapten Miki och Davy 

Crockett, och dagens vampyrer i amerikansk high schoolmiljö, där 

illviljan firar triumfer och barn tvingas jaga och döda varandra för 

att överleva? Kanske speglar de sin egen publik och det samhälle 

den växer upp i på ett bättre sätt än förr? Råare, brutalare? An-

norlunda är det i varje fall. Det är en annan sorts realism, råare, 

hårdare, och ägnad åt en mycket bredare publik, och mycket mer 

verklig och skoningslös. Rättvisan segrar alltid inte längre. Och 

utopin i min ungdoms, som idag kan tyckas, snälla berättelser och 

sagor, i en tid präglad av positiva och svenska folkhemsideal, har 

blivit – hård och global dystopi.

(Och hämnargenren behåller greppet så väl i Coppolas Gudfadern 

som i en ”torskvästern” som Korpen flyger från 1984. Ser man 

till vår egen historia så har det sedan tidig medeltid och fram till 

millennieskiftet knappast gått ett enda decennium utan att ett eller 

flera länder i Europa legat i krig med varandra. Där ligger t.o.m. en 

blockbuster som Game of Thrones i lä. Och en biskop i Rwanda sa 

efter inbördeskriget där 1994 att det skulle ta tusen år innan hela 

världen kunde kallas ”civiliserad”. Vi kan ju bara hoppas att han inte 

får rätt.)   

Mats Myrstener
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Projekt Runeberg, pionjärprojekt och ofrivillig ledare inom 
digitalisering av nordisk litteratur

bis intervjuar projektets grundare Lars Aronsson, som är kritisk till hur digitaliseringsfrågorna hanterats, eller 

snarare inte hanterats, av de statliga institutionerna inom kulturarvssektorn. Hos det ideellt drivna Projekt 

Runeberg – som träget scannat, bearbetat och publicerat nordisk litteratur på webben sedan 1992 – lyser dock 

digitaliseringsflitens lampa.

Hej Lars! Projekt Runeberg startade redan 1992. Hur har 

förutsättningarna för verksamheten förändrats under de 

här åren?

Det tragiska är väl att de inte har förändrats så mycket som de 

hade kunnat. Om statliga institutioner hade tagit digitalisering på 

allvar, hade Projekt Runeberg idag varit en överspelad pionjärin-

sats. Eller om det hade funnits privata finansiärer, hade det inte 

längre behövt vara ett hobbyprojekt. Men i viss mån har Projekt 

Runeberg kört fast och kommer inte längre, men behåller ändå 

ledartröjan.

Vår lilla webbsajt har mellan 1 och 2 miljoner sidvisningar per 

månad, rankas bland de 100.000 mest besökta i världen och 

bland de 1000 mest besökta i Sverige. Det är siffror 

som borde få de flesta svenska statliga 

institutioner att bli avundsjuka, 

och utbildningsministern 

att bli angelägen. Men de 

flesta som läser det här 

vet inte om det är någon 

skillnad på tio, hundra 

eller tusen när det kommer 

till webbstatistik. Man har så lite att 

jämföra med.

Wikipedia, där jag också har varit mycket engagerad, har samma 

problem i ännu högre grad. De har 132 miljoner sidvisningar 

per månad i Sverige, omkring hundra gånger mer än Projekt 

Runeberg, och räknas som den 6:e mest besökta webbplatsen, 

både i Sverige och globalt. Men vi hör inte Jan Björklund kom-

mentera att alla statliga webbsatsningar på kunskap är så totalt 

akterseglade av detta amatörprojekt. Och vi hör inte heller op-

positionen kritisera honom för detta. Det är som elefanten mitt i 

rummet, som ingen varken hör eller ser. Betyg hit eller dit är hur 

viktigt som helst, men tillgången till kunskap på nätet finns inte 

på dagordningen. Är det inte märkligt?

Vad beror det på, tror du? Har vi fortfarande inte förstått 

Internet och internetkulturer?

Det kanske finns ett gap mellan ungdomar, som lär sig (Google!) 

och knyter nya kontakter (Facebook!), och de vuxna beslutsfat-

tare som förvaltar våra befintliga institutioner. Att institutioner 

som museer och bibliotek en gång skapades för att underlätta 

lärandet, har med tiden kommit i skymundan av att bibehålla 

personalstruktur och investerat kapital.

Det är ju inte institutionsbyggare som Artur Hazelius (Skansens 

grundare) och Gustaf Klemming (Kungliga bibliotekets 

chef och pionjär inom Fornskriftsällskapet) 

som idag är myndighetschefer. Dagens 

chefer har kanske aldrig mött en 

institutionsgrundare.

Den senaste instutitonsbyggaren 

var kanske var Sven Allerstrand, 

som 1979 grundade Ljud- och 

bildarkivet. Men det finns ju inte kvar som 

egen institution längre.

* 

Projekt Runeberg startade som ett sätt att visa hur Internet fun-

gerar. Tidigare hade nätet använts för att överföra filer och skicka 

e-post. Men att publicera information utan att ha en i förväg känd 

mottagare, det var något nytt på nätet. Det vi idag känner som 

webben, skapat av Tim Berners-Lee, var ännu ett litet obetydligt 

system. Ett lite större hette Gopher och det var där Projekt 

Runeberg började. Under 1993 och 1994 gick vi gradvis över till 

TEMA: det digitala biblioteket
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sätt att visa hur Internet fungerar. Tidigare hade 

nätet använts för att överföra filer och skicka e-post. 
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förväg känd mottagare, det var något nytt 

på nätet. 
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TEMA: det digitala biblioteket

Projekt Runeberg, pionjärprojekt och ofrivillig ledare inom 
digitalisering av nordisk litteratur

bis intervjuar projektets grundare Lars Aronsson, som är kritisk till hur digitaliseringsfrågorna hanterats, eller 

snarare inte hanterats, av de statliga institutionerna inom kulturarvssektorn. Hos det ideellt drivna Projekt 

Runeberg – som träget scannat, bearbetat och publicerat nordisk litteratur på webben sedan 1992 – lyser dock 

digitaliseringsflitens lampa.

webben. Sett i det tidsperspektivet har förstås allting ändrat sig. 

Nätet finns idag i vars och ens kontor, hem och ficka. Webben 

är dess huvudsakliga användning. Böcker och tidningar på 

papper är i många fall redan utdöda, om man tänker på tryckta 

encyklopedier, kartböcker, telefonkataloger, stavningsordlistor, 

teknisk dokumentation och vetenskapliga publikationer. Allt 

sådant var självklart tryckta publikationer 1992 och är självklart 

inte tryckta idag. Samtidigt ges romaner och dagstidningar 

fortfarande ut i tryck; där har det elektroniska genomslaget 

inte varit lika stort. När det gäller äldre böcker, det vi samlar i 

våra bibliotek, förlitar vi oss fortfarande på trycket, trots alla 

fördelar som en digitalisering skulle kunna innebära. Där finns 

fortfarande mycket kvar att göra. Men det har visat sig svårt för 

dagstidningarna att tjäna pengar på webben och det är också 

svårt för bibliotek att komma ur startgroparna med digitali-

seringsprojekt. De få som har digitaliserat något, har inte blivit 

belönade efter förtjänst. Det offentliga finansierar arkiv, bibliotek 

och museer som håller öppet i sina befintliga lokaler, men de som 

tar emot digitala besökare får inte samma uppskattning. Eller 

rättare sagt: De institutioner som struntar i att digitalisera, blir 

inte straffade för det.

Det verkar behövas ett samlat, nationellt grepp på digitali-

seringsfrågorna, både vad gäller ekonomi och uppdrag. Men 

Digisam, samordningssekretariat för digitaliseringsfrågor 

där Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Riksantikvarieäm-

betet är representerade, är väl ett steg i rätt riktning?

Nej, jag ser ingen nytta komma ut av Digisam. Om det finns någon 

nytta med att digitalisera, så borde man sätta igång och digitalis-

era, i stället för att utreda i flera år. Att utreda är bara detsamma 

som att förhala.

Hur fungerar Projekt Runeberg? Jag har förstått att an-

vändardelaktighet spelar en central roll, både vad gäller 

scanning, bearbetning och korrekturläsning? Hur finansi-

erar ni utrustning och annat som kostar?

Ända sedan starten har Projekt Runeberg varit ett hobbyprojekt 

med hemvist inom en datorförening vid Linköpings universitet 

som heter Lysator. Några gånger har vi fått pengar ur fonder till 

små projekt, men vi har inte haft någon stabil finansiering till 

hela verksamheten. Att universitetet stöttar den här föreningen 

med en datorhall, elektricitet och nätanslutning har varit en 

grundförutsättning. Men i övrigt har projektet måst utformas för 

att klara sig på en nollbudget. Vår server kör enbart fri  program-

vara så vi har inga kostnader för programlicenser. Vi har blivit 

väldigt konservativa i utformningen av tekniken, så att den ska 

klara sig själv utan någon daglig bemanning. Det mesta innehållet 
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på sajten är helt statiskt. Det ändrar sig sällan. Men även när fel be-

höver rättas till eller nytt innehåll läggas till, överlåter vi så mycket 

som möjligt av det på utomstående att göra själva. Vi tillämpar 

versionshantering för alla filer, precis som programutvecklare gör, 

så att alla ändringar sparas och kan återställas. När vi digitaliserar 

en bok, delar vi upp arbetet i tre moment: Scanna bilder, OCR-tolka 

bilderna för att skapa en text och korrekturläsa texten. Varje steg 

kan göras av frivilliga utomstående och de kan göras av olika 

personer, så att man kan specialisera sig på det man gör bäst.

Har ni något hum om hur många av era besökare som också 

bidrar med arbete? Ibland är det en hög tröskel från att bara 

läsa till att själv bidra. Jag, till exempel, har bara redigerat 

någon enstaka artikel på Wikipedia, trots att jag är en flitig 

läsare.

Både i Projekt Runeberg och Wikipedia är det en mycket liten andel 

av besökarna som blir aktiva medhjälpare.

De flesta frivilliga medhjälparna i Projekt Runeberg är kor-

rekturläsare och deras insats är att korrekturläsa cirka 25.000 

boksidor per år. Den siffran är väldigt konstant över tiden, vilket 

gör att så fort vi scannar mer än 25.000 sidor per år, så kommer 

korrekturläsningen att halka efter. Om vi hade pengar, skulle 

scanningen kunna skötas med avlönad personal, medan 

korrekturläsningen är alldeles för tidskrävande 

och dyrbar för att avlöna.

Under 2012 har vi varit fyra personer 

som scannat och kanske 40 som har 

korrekturläst. Det kan jämföras med att 

vår webbserver under en vanlig dag tar 

emot anrop från 10.000 olika IP-adresser. 

(Många av dem är engångsbesökare som 

fått en märklig träff vid Google-sökning och som 

backar ut och aldrig återvänder. Men ändå.)

Digitalisering av tryckt material är ju en mycket tidskrävande 

process och därmed också resurskrävande. Hur ser du på en-

skilda aktörers roll i denna process i förhållande till offentliga 

institutioner (till exempel biblioteken)? Vid sidan om ideella 

initiativ som Projekt Runeberg finns det ju även kommersiella 

aktörer, t.ex. Google Books – spelar det någon roll vem som 

digitaliserar?

Google är ett kommersiellt företag, där annonser drar in pengar, och 

övriga projekt kostar. Jag vet inte hur de räknar med att någonsin 

tjäna pengar på digitalisering av äldre böcker, men jag är glad så 

länge deras ägare har lust att bära den kostnaden. En annan stor 

aktör i USA är Internet Archive, som är ett ideellt organ, grundat av 

Brewster Kahle, med pengar som han tjänade på att sälja sitt dator-

företag. Skillnaden är alltså inte så stor. Både Google och Internet 

Archive kan ses som privat filantropi med rötterna i företagsvinster. 

I båda fallen är det visionära män från datorbranschen som ligger 

bakom, och inte statliga institutioner inom kultur eller utbildning.

Om Google hade varit ett svenskt företag, hade de kanske betalat 

mer i skatt och vi hade förväntat oss att bokscanningen 

skulle skötas av statliga institutioner som Kun-

gliga biblioteket och Nationalmuseum. 

Det finns några få länder, där staten 

tar digitalisering av äldre böcker på 

allvar: Frankrike och Norge är två 

exempel. Men trots höga skatter, lig-

ger Sveriges offentliga institutioner 

långt efter inom digitalisering. Ingen 

har koll på vem som digitaliserar vad, och 

ingen verkar bry sig.

Det blir skandal om böcker stjäls från KB eller om de skulle 

börja mögla för att lokalerna vore dåliga. Men frånvaron av 

digitaliseringsprojekt eller bristerna i de projekt som finns, är inget 

som leder till klagomål. När Jan Björklund föreslår reformer av 

betygssystemet då blir det ett ramaskri. Men när svenska skolbarn 

söker på nätet och bara hittar utländska källor, som om alla våra 

bibliotek och arkiv hade brunnit upp, då är det ingen som reagerar.

Min upplevelse är att svenska folkbibliotek inte arbetar med 

förmedling av fria e-böcker (från t.ex. Projekt Runeberg och 

Project Gutenberg) i någon större utsträckning, utan ofta nöjer 

TEMA: det digitala biblioteket

Det blir skandal om böcker 

stjäls från KB eller om de skulle börja 
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Projekt Runebergs utveckling. Graf hämtad från: URL www.runeberg.org
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sig med att erbjuda Elibs katalog (även om man nu kan notera 

ett ökat missnöje med nuvarande avtal). Hur skulle biblioteken 

kunna arbeta för att ytterligare synliggöra fritt tillgänglig lit-

teratur i digitalt format?

Det som kallas e-böcker är en ansträngning att försvåra kopier-

ingen, genom att använda särskilda format med inlagda kopier-

ingsskydd och tidsbegränsningar. Eftersom Projekt Runeberg 

sysslar med fritt innehåll, har vi inte prioriterat att använda oss av 

de här formaten. Vi har ju inte heller någon säljare som åker runt 

till biblioteken för att övertyga dem om att förmedla våra böcker. 

Wikipedia har samma problem. De flesta bibliotek informerar sina 

besökare bara om de kommersiella alternativen. Men vanligt folk 

använder Google och hittar fram till både Wikipedia och Projekt 

Runeberg. Jag tror att det här är ett större problem för biblioteken 

än för de fria projekten. För femtio år sedan hade biblioteken en 

gemensam inköpscentral som kunde samordna information, men 

av detta blev företaget BTJ som idag är sålt och är en leverantör 

i mängden. De har inget kommersiellt intresse av att informera 

om Wikipedia och andra fria projekt på nätet. I avsaknaden av 

samordning, har biblioteken satt sin förhoppning till att Kungliga 

biblioteket ska axla sin ”nya roll” som samordnare, men tiden tycks 

gå långsammare i Humlegården än i resten av världen.

Projekt Runeberg betonar tydligt att materialet är fritt från 

DRM (Digital Rights Management), varför är det viktigt? I den 

debatt som funnits om folkbibliotek och e-böcker på senare 

tid har det knappt talats alls om konsekvenserna av en låst in-

frastruktur för förmedling av digital litteratur, men vilken roll 

spelar egentligen öppna filformat och standarder för digital 

litteratur? Och är det någon skillnad om vi talar om nya texter 

gentemot äldre texter, där upphovsrätten löpt ut?

Jag är övertygad om att ”information vill vara fri”, i den betydelsen 

att den mest framgångsrika långsiktiga strategin är att utgå ifrån att 

information är gratis och kan kopieras fritt. Vi ser folk köpa musik 

och filmer, som de sedan inte kan spela upp på mer än en av sina 

apparater. Varför krångla till det? Datorer och läsplattor kan vara 

nog krångliga som de är.

Man blir aldrig glad när man upptäcker att ett bibliotekslån har gått 

ut och man måste betala en straffavgift, eller om en e-bok försvin-

ner från läsplattan när man har ett kapitel kvar. Är det någon på 

biblioteken som har tagit reda på hur ofta det händer? Kommer 

den personen in och lånar fler e-böcker sedan? Eller går den lille 

mannen sin väg och kommer aldrig mer igen?

Slutligen, hur ser du på läsningens framtid med tanke på den 

ökade användningen av digitala medier?

Jag tror nog, kanske blåögt, att läsningen blir viktigare och att det 

gäller fler personer och inte färre. Men jag tror att svenska språket 

snabbt håller på att tappa mark till engelska. Alla som har ett någor-

lunda ovanligt intresse, har genom nätet fått möjlighet att utbyta 

erfarenheter med en person i Chile och en annan i Bulgarien. Deras 

gemensamma språk kommer att vara engelska. Kanske är en god 

engelskundervisning den bästa investeringen, och då är det kanske 

rätt och riktigt att inte lägga en massa energi på att digitalisera 

äldre böcker på svenska språket, som våra barnbarn kanske ändå 

aldrig kommer att använda. Eller om vi gör det, så borde vi sam-

tidigt bifoga en översättning till engelska. För vad är ett läroverk, 

ett prebende, ett sockenstämmoprotokoll egentligen? How do you 

explain those terms in English? Redan inom Projekt Runeberg, 

vars ambition är att omfatta de nordiska språken och länderna, 

använder vi oftast engelska för att beskriva hur man scannar 

en bok.

Martin Persson

TEMA: det digitala biblioteket
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TEMA: det digitala biblioteket

Läsfrämjande i det digitala

Läsfrämjande är en del av folkbibliotekens uppdrag står det skrivet 

i Bibliotekslagen. Den starkaste drivkraften, även om det har 

hamnat sekundärt under starka teknikutvecklingsperioder och när 

bibliotekariens informationskompetens stod i fokus under 90-talet 

och början av 2000-talet. Men hur hanterar biblioteken användar-

nas aktivitet på webben? Hur får vi fler att hitta läslusten via det 

digitala? När vi talar om att biblioteket ska arbeta med webben 

talar vi indirekt om en uppsökande verksamhet där biblioteket ska 

finnas där målgruppen är. Därför arbetar bibliotek mycket läsfräm-

jande i populära webbtjänster som Facebook, Twitter, Blogg och 

Instagram m.fl.  

Den egna webben 

Utvecklandet av webbplatser till det egna biblioteket där biblio-

tekarien kan arbeta läsfrämjande går trögt men det finns potential 

och möjligheter. I många fall är bibliotekswebben bunden vid den 

kommunala webben vars syfte är mer att informera och vägleda än 

att inspirera. Katalogen är inte integrerad, så därför blir det otydligt 

för den digitala besökaren. Dagens digitala besökare har större krav 

på bibliotekets webb eftersom de är mer aktiva tack vare dagens 

smarta telefoner och utökat bredband. Är besökaren inte nöjd går 

den snabbt vidare till t. ex. Google. Med nya webblösningar som 

t. ex. Arena eller CSI-Library ser vi bra exempel på hur bibliotek 

arbetar med att lyfta fram bokhyllan på webben. Stockholms 

Stadsbibliotek lanserade sin nya webb förra året, en lösning med 

öppen källkod, där bokomslagen och bilder är i fokus. Även TioTret-

ton arbetar med en virtuell bokhylla där du kan klicka vidare via 

omslag till böcker som liknar varandra. Allt detta med intentionen 

att inspirera till läsning.

De flesta svenska bibliotek använder Elib som plattform för utlån av 

e-böcker, dvs. att biblioteken länkar vidare till Elib och allt ham-

nar utanför bibliotekets egna kontroll eller påverkan. Besökaren 

hamnar på Elibs första sida som är topplistor från de största 

förlagen. Är det den litteraturen biblioteken vill låna ut eller har 

inte biblioteket ett bredare uppdrag än en bokhandel? Hur kan vi 

arbeta läsfrämjande i en sådan miljö? Stockholms Stadsbibliotek 

är ett föredöme med att ha lyckats integrera e-boken på sin webb. 

Hur kan bibliotek arbeta med läsfrämjande på webben? Vilka utmaningar finns? 

Normkritik – hur då? Och sen då?

I och med att de har gjort det kan de arbeta utifrån ett annat sätt 

med förankring till bibliotekets läsfrämjande uppdrag, med teman 

och lyfta fram äldre litteratur. Elib blir inte längre ett fönster för 

det digitala biblioteket utan biblioteket tar kontroll över sin egen 

samling.

Bloggarna 

Vanligaste sättet att arbeta med läsfrämjande på webben för 

bibliotek är att starta en biblioteksblogg. Att starta en blogg är 

enkelt och bibliotekarien kan gå utanför de institutionella och 

kommunala gränssnitten för att skapa egen form och innehåll. 

Med rss-läsare kan bloggens läsare prenumerera på inlägg och i 

bloggen taggas inläggen med kategorier som fantasy, deckare, film 

osv. och kommer därmed från de genererade ämnesorden.

I det flesta biblioteksbloggarna skriver bibliotekarier inlägg med 

boktips och om egna personliga läsupplevelser. Vi lägger gärna 

till en fin omslagsbild på boken och länkar vidare till bibliotekets 

katalog så att läsaren ska kunna se om boken finns inne eller lägga 

en beställning på den.  

Att vara personlig och skriva om sin personliga läsning kan bli ett 

dilemma i bibliotekets uppdrag med att arbeta med mångfald. I 

den intressanta magisteruppsatsen Bloggarens val. En studie av 

lästips på bloggar av Camilla Andersson och Agneta Holmgren 

jämför de privata bokbloggar med biblioteksbloggar. I uppsatsen 

kommer de bland annat fram till att den litteratur som lyfts fram 

på bloggar är skrivna på svenska eller engelska. Det finns alltså en 

brist på litteratur på ett andra orginalspråk. Biblioteksbloggarna 

skrev oftare än de privata om inaktuell litteratur även om det ak-

tuella ändå var mest förekommande. De privata bloggarna menade 

att de väljer att blogga om en aktuell titel för att få fler läsare och 

respons på sin blogg. Det som är en intressant slutsats i uppsatsen 

är att det är den personliga smaken som styr bloggandet, vilket 

känns igen i sammanhanget sociala medier, där vi uppmanas att 

vara personliga för att bli lyckosamma – men hur arbetar vi med 

mångfald och normkritik i dessa sammanhang, när det personliga 

är viktigt? Är det möjligt att se utanför sin egna referensram då?  
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TEMA: det digitala biblioteket

Samtala om läsupplevelsen på webben 

I november 2012 uppdaterade Bokcirklar.se sin webb med 

nytt enkelt gränssnitt och sen en tid tillbaka drivs sajten av de 

svenska länsbiblioteken vilket betyder att det är bibliotekens 

webbtjänst. Unikt! En webbplats utan kommersiella intentioner – 

hur ofta hittar vi en sådan på internet?  

Nina Frid, som startade sajten 2007, har skrivit en måste-bok om 

läsfrämjande: Slutet på boken är bara början – om läsarsamtal, 

bokcirklar och bibliotek. I arbetet med bokcirklar (oavsett om 

den är virtuell eller inte) leder du som bibliotekarie ett samtal 

om en bok, men låter ändå läsaren tycka och tänka, alltså ingen 

uppfordrande och bestämmande roll. Bokcirklar.se skiljer sig 

på det sättet från bloggar där kommunikationen är mer från 

ett håll än från båda. Sällan blir det dialog och diskussion på en 

biblioteksblogg.

Nina Frid skriver om sajten så här i sin bok: “Bokcirklar.se är en 

mötesplats för läsare och läsandets praktik visas upp i all sin 

mångfald. Bokcirklar.se är inte en plats där bra och dåliga böcker 

tävlar mot varandra. Det enda som kan vara bra och dåligt är läs-

upplevelsen, men till och med dåliga läsupplevelser kan leda till bra 

lässamtal.”

Utmaningar i det digitala 

I utvecklandet av den egna webben som en virtuell bokhylla krävs 

det kompetens som jag upplever ofta saknas på det egna biblioteket 

då de nya webbarna ofta är byggda med öppen källkod. Ju mer 

programmeringskunskap, desto mer makt har biblioteken över sin 

egen webb. I detta fall har de större biblioteken kommit längre samt 

de bibliotek som har gått ihop i ett samarbete med närliggande 

bibliotek eller region.  

Biblioteksbloggar ihopklippt av Anna Hallberg

Exempel på en bokcirkel på webben hämtad från bokcirklar.se
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Hur många bibliotekarier får lästid när de bloggar om böcker? För 

att kunna visa mångfald och arbeta gentemot olika målgrupper bör 

lästid i samband med läsfrämjande på webben prioriteras, annars 

finns det en risk för likriktning i den litteratur som det bok-

tipsas om. Bibliotek måste ta litteraturen på allvar. 

Detta är inte något unikt med webben, men 

inte desto mindre viktigt. Bibliotekariens 

läsning sker gärna på fritiden med privat 

läsning utan koppling till jobbets uppdrag 

– vad innebär det egentligen?  

Balansen mellan det personliga och professionella 

är inget unikt i en digital arbetsmiljö men kanske svårare 

att sätta gränser emellan. Ifrågasätt vad det personliga innebär och 

hur det professionella kan bli personligt!

Och sen då? 

Den kanske största utmaningen av alla med att arbeta på webben 

är att vara lyhörd för tekniktrender och fråga sig hur biblioteket 

ska agera i ett nytt digitalt beteende. Frågetjänsten Bibblan Svarar 

använder Twitter för att marknadsföra sin tjänst, men arbetar även 

uppsökande efter frågor. Till exempel kan du på Twitter söka upp 

personer som letar efter böcker och som ibland hojtar efter boktips. 

Här kan bibliotekarien delta i flödet och visa att hos oss kan du få 

det du söker.  

Pod eller podcast är inget nytt egentligen, men just nu märks 

en trend av litteraturpodcast. Bokbloggen Bokhora har nyligen 

börjat spela in pod, där skribenterna samtalar om sin läsning och 

författarna Liv Strömquist och Caroline Ringskog Ferrada Noli har 

nyligen startat en pod som heter ”En varg söker sin pod” där de i 

första avsnittet samtalar om författaren Stig Larsson. Jag har inte 

sett något liknande än från något bibliotek – men varför kan inte 

bibliotekarier också göra pod? Experimentera!

2013 är digidelkampanjen slut men jag tror inte att uppgiften att 

göra fler människor digitalt delaktiga försvinner hos biblioteken för 

det. Istället måste projekt som gjorts i kampanjen integreras i den 

vanliga verksamheten, och skulle inte bibliotek kunna integrera dig-

idel i ett läsfrämjande perspektiv? Bibliotekarier kanske hjälper till 

med att starta upp virtuella bokcirklar, eller visar hur man startar 

en litteraturblogg eller hur man spelar in en pod?

Andrea Hofmann

Bibliotek måste ta litteraturen på  

allvar. Detta är inte något unikt med webben, 

men inte desto mindre viktigt.

Lästips!

Nina Frid – Slutet på boken är bara 

början – om lässamtal. bokcirklar och 

bibliotek

Camilla Andersson och Agneta Holm-

gren – Bloggarens val. En studie av 

lästips på bloggar.

Olof Sundin – Att hantera kunskap och 

information i den digitala samtiden 

(ur Läsarnas marknad, marknadens 

läsare - en forskningsantologi)

TEMA: det digitala biblioteket
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Det är innan Tintin-debatten dånar i de sociala medierna. Det är innan Nina Ruthström gör en genus-

läsning av den femtonde boken om Håkan Bråkan och skriver om det hos nättidskriften LitteraturMaga-

zinet. Det är innan barnboksförfattaren Stina Wirsén drar tillbaka sin karaktär Lilla Hjärtat.

Normkritik på bibliotek 
salong i Lund

Läs mer om salongen på foreningenbis.com

Vi befinner oss på Kulturanatomen i Lund, halv sju en tisdagskväll 

i september. Vi är 29 st personer som ska diskutera normkritik 

på bibliotek. Sofie Samuelsson (genusinspiratör och ungdoms-

bibliotekarie på Hallonbergens bibliotek) och Eleonor Pavlov 

(genuspedagog och student på ABM på Lunds universitet) inleder 

kvällen och sedan öppnades det upp för frågor och diskussion. Här 

kommer en kort sammanfattning.

Sofie inledde med att berätta om Hallonbergens biblioteks arbete 

med att bli HBT-certifierade av RFSL, vilket innebär att personalen 

under en avsatt tid arbetar strategiskt med normkritik och i syn-

nerhet med ett HBT- och genusperspektiv i verksamheten. De har 

fått ekonomiskt stöd från Svensk Biblioteksförening, vilket innebär 

att personalen har getts utrymme och tid till att sätta sig ner och 

fördjupa sig i normer både internt, men också i verksamheten. De 

har kunnat diskutera och reflektera kring sina egna föreställningar 

och sitt eget handlande, ifrågasätta och göra en handlingsplan. Hur 

bemöter vi människor på bibliotek? Behandlar vi dem olika utifrån 

kön ? – boktipsar vi, t. ex utan att tänka på det, om typiska pojk-

böcker för pojkar och säger vi mamma och pappa till barnen istället 

för att bara säga föräldrar eller målsman? Vad vill vi att biblioteket 

ska signalera? Hur ska vi gå till väga för att bryta könsmönster?

En del saker går det att förändra och arbeta med medan andra kan 

vara svårare. I vårt bemötande av människor bör man i ett normkri-

tiskt seende tänka över vad vi säger, hur benämner vi varandra och 

hur toleranta är vi. När biblioteket gör brukarundersökningar – är 

det relevant att veta könstillhörighet hos de som svarar? När kan 

det vara viktigt och i vilket syfte? Statistik har en förmåga att synlig-

göra och reproducera normer. Ett exempel är läsambassadören 

Johan Unenge som ofta talar om att statistiken visar att pojkar läser 

mindre än tjejer (vilket är hans hjärtefråga). Att upprepa statistiken 

om och om igen, kan istället förmedla en bild av att pojkar inte ska 

läsa lika mycket som tjejer, att det är normen, vilket i sin tur inte 

blir en positiv effekt – på samma sätt som vi talar om tjejböcker och 

pojkböcker. 

Strukturer som kan vara svårare att påverka är tekniken, t ex. i 

bibliotekens system /katalog, vilka i de flesta fall är producerade 

och styrda av en tredje part. Hur katalogiserar vi våra media? Råder 

det normer där? När vi skapar en låntagare – varför måste vi välja 

en Kvinna eller Man? Tänk om personen i fråga är varken eller? 

På webben kan biblioteket arbeta normkritiskt med att reflektera 

kring vilka bilder vi väljer att använda och hur texterna är skrivna 

(Kolla gärna hur Södertörns Högskolebibliotek har arbetat med 

detta). Hallonbergets bibliotek arbetar med en regnbågssida på sin 

webbplats, som bland annat förmedlar boktips inom området.

Efter debatterna som härjat på webben om Tintin på TioTretton, 

Wirséns Lilla Hjärta och HåkanBråkan känns samtalen om norm-

kritik på bibliotek allt viktigare. Vilka värderingar och åsikter vill att 

biblioteket ska signalera? Den frågan måste vi tänka på hela tiden.

Andrea Hofmann

P.S. 21 december blev Hallonbergen det 

första svenska hbt-certifierade biblioteket.  

Stort grattis!
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Foto: Anna Hallberg

boktips

Det mångspråkiga biblioteket är en matnyttig antologi som samlar 

erfarenheter, praktiska tips och redogörelser kring hur biblioteket 

kan och bör hålla sig aktuellt och relevant för hela befolkningen.

Ingrid Atlestam skriver i förordet hur samhället har utvecklats 

till ett mångkulturellt sådant och hur biblioteket behöver bli 

glokalt, vara större och öppna sig för det globala, men 

samtidigt vara den trygga platsen lokalt. Hon lyfter 

bibliotekets demokratiska samhällsuppdrag, och i 

synnerhet integration vid bemärkelse – att den lyfts 

in i bibliotekets verksamhet och blir en självklar 

del i den dagliga verksamheten. Atlestam säger 

själv att inget av det här är nytt, men har fått 

stå tillbaka för IT-utvecklingen som bibli-

oteken har behövt följa.

Boken är indelad i tre block. Det första 

blocket heter ”Ord, språk, berättelser, 

samtal, samling i biblioteket”, där 

fokus är själva rummet. Det andra 

blocket heter ”Hyllan, molnet och 

sanningens minut” och det tredje 

och sista blocket heter ”Mångfal-

dens vardagsrum”. Följden är logisk för en 

bib- 

lioteksvan, då första delen handlar om rummet, platsen, andra de-

len handlar om beståndet, inköp, språket och innehållet och tredje 

delen handlar om mötesplatsen och smältdegeln.

Samtliga texter är oerhört läsvärda och matnyttiga för en person 

som är verksam inom biblioteksområdet. Den är praktisk och vill 

man förändra eller påbörja ett mångspråkigt arbete är boken en 

god hjälp på vägen. Efter att ha läst boken kan man inte hänvisa till 

att det är svårt att veta hur biblioteket ska arbeta mångspråkigt.  

Några synnerligen läsvärda texter (alla är väldigt matnyttiga och 

bra vill jag tillägga) är Tore Otterups text ”Flerspråkighet som 

rikedom” och Ragnar Adunsons text ”Biblioteken som mötesplatser 

i det flerkulturella samhället”. Båda dessa texter visar på 

vinsterna med och självklarheten i att fler-

språkigheten är här, ett faktum, och 

hur individer som behärskar och 

lever med flera språk kan tillföra 

samhället något – och sig själva som 

medborgare. Innehållet i texterna är inte 

revolutionernade i den mening att det är 

helt nytt, däremot oerhört nyttigt för alla 

att läsa och påminnas om, förstå.

Boken ligger i tiden, dessutom. Både i 

senaste Språktidningen (2012:11) finns det 

en artikel skriven av Ingela Be Habib om hur 

mångspråkigheten är en vinst för samhället, även 

ur ett näringslivsperspektiv.  Och i senaste BBL lyfts 

i under den stående rubriken ”Månadens uppsats” 

Marie-Louise Samuelssons uppsats Plötsligt var världen 

här. Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter, som 

behandlar just flerspråkighet och vilken roll biblioteken kan spela 

för integrationen i samhället.

Nino Dawod

Det mångspråkiga biblioteket : en nödvändig utopi 

red. Ingrid Atlestam & Randi Myhre
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Titeln på den nya antologin från BHS, som i höst givits ut med 

anledning av deras 40-årsjubileum, sammanfattar på ett utmärkt 

sätt statens ambivalenta förhållningssätt till folkbiblioteken genom 

åren. I åtta kapitel belyser forskare och lärare verksamma vid BHS, 

olika aspekter på statens insatser på folkbiblioteksområdet. Ämnet 

är i första hand aktualiserat av hundraårsminnet av de första 

verkningsfulla statliga insatserna på folkbiblioteks-

området genom biblioteksförordningen 1912. 

Men KB:s nya nationella uppdrag och 

kravet på en nationell  

bibliotekspolitik från bl.a. BiS 

och Svensk Biblioteksförening 

gör också ämnet relevant. En sådan 

historik har saknats och ger en nöd-

vändig bakgrund till dagens diskussion.  

Anders Frenander ger en översikt över 

Sveriges politiska historia under hundra år 

med viss tyngdpunkt på biblioteksrelevanta 

händelser. Magnus Torstensson beskriver sedan 

mera i detalj hur den statliga folkbibliotekspolitiken 

växer fram från 1830-talet. Sedan följer några kapitel 

om specifika områden: Louise Limberg skriver om statens 

syn på skolbiblioteken (vad annars?) i förhållande till 

folkbiblioteken, Mats Dolatkhah jämför två statliga utredningar 

ur barnbibliotekssynpunkt och Lars Seldén och Jenny Lindberg tar 

upp bibliotekariernas utbildning och framväxten av en profession. 

Lars Höglund för fram diskussionen in på 2000-talet utifrån SOM-

undersökningarna och Jenny Johannisson granskar folkbibliotekens 

plats i kultursamverkansmodellen. Boken avslutas med en sam-

manfattning av Frenander och Lindberg, där de också ger förslag till 

vidare forskning. Förutom ambivalensen i styra- eller stödja-frågan, 

framträder tydligt ”pendlingen mellan de utbildningspolitiska och 

det (sic) utbildningspolitiska områdena” (s. 310).  

Boken fyller helt klart en lucka i den (mycket ofullständiga) svenska 

bibliotekshistorien. Men den har ett stort problem. Genomgående 

har författarna begränsat materialet till en viss typ av skriftliga 

Styra eller stödja? – det är frågan

dokument som utredningar, propositioner och förordningar. Det in-

nebär att man har avstått från att granska andra statliga dokument, 

som skrifter, rapporter och sådana som dokumenterar exempelvis 

bidragsgivningen, dokument som också är uttryck för bibliotek-

spolitiken och som förmodligen också har haft mycket stort 

inflytande, kanske ännu större, över biblioteksutvecklingen.  

Ett annat problem, som delvis hänger ihop med det 

förstnämnda, är att den kommunala och regionala 

nivån nästan inte alls finns med (med undantag 

av i kapitlet om samverkansmodellen). Vilka 

konsekvenser fick dessa statliga förslag och 

beslut för biblioteken? Vad fick genomslag 

och vad gick spårlöst förbi? Det kunde 

åtminstone funnits med exempel från 

några kommuner.       

Författarna kan då invända att 

det förutsätter en mycket 

större insats, än vad som har 

varit möjligt inom ramen för 

denna antologi. Men när författarna 

undantagsvis lämnar de i strikt mening 

statliga dokumenten och även använder andra källor 

får deras bidrag större bredd (fast Lindbergs tolkning av 

Ingrid Atlestams text ur Vardagsbiblioteket är helt obegriplig!) 

och ger läsaren en vink om att en generösare användning av källor 

skulle kunna ge en konkretare bild av den statliga biblioteks- 

politiken. Om man dessutom väger in att Frenanders inledande 

kapitel innehåller väl mycket allmän svensk historia (med tanke 

på studenterna?), så blir slutsatsen att det inom denna ram 

förmodligen hade varit möjligt att åstadkomma en mera allsidig 

och intressant översikt över statens insatser på biblioteksområdet 

under hundra år av en, trots allt, oerhörd utveckling på folkbiblio-

teksområdet!  

Lena Lundgren

Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år

red. Anders Frenander & Jenny Lindberg
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Biblioteket inskränker sig inte till att fungera som statens, nation-

ens eller imperiets minne. Däremot har biblioteket med rätta kallats 

”mänsklighetens minne”, vilket går att förklara med utgångspunkt i 

formuleringen ”tecknen lägger ut tankarna i världen”.[1]

När skrivtecknen väl har utplacerat tankarna i vad filosoferna 

brukar kalla ”den yttre världen” återuppstår ständigt behovet av 

att hålla reda på dem, vilket förutsätter att de måste samlas och 

bevaras för att bilda ett externt minne. Ur detta mänskliga och 

sociala behov leder biblioteket sitt ursprung.

Det bör förstås tilläggas, att (skriv)tecknen icke blott lägger ut 

tankar i världen utan även tjänar andra syften såsom bokföring 

och ordergivning och att också biblioteket har tjänat dessa övriga 

syften. Men i synnerhet det moderna biblioteket är inriktat på att 

samla, bevara, ordna och förmedla det externa minnet av tankarna, 

det vill säga de skriftliga resultaten av forskarnas och författarnas 

arbete.

Till tankarnas natur hör emellertid att de förutsätter och påverkar 

varandra, och sålunda bildar sammanhang. Vissa nutida akademik-

er använder termen ”intertextualitet”, men ”nätverk”, och ”internet”, 

kandiderar förvisso också för att namnge detta fenomen. Huruvida 

det är tankarna som gör att hela mänskligheten bildar ett samman-

hang, eller människans natur som gör att tankarna sinsemellan gör 

det, ska jag inte ge mig vidare in på. Hur det nu än förhåller sig med 

den saken måste biblioteket eftersträva fullständighet, vilket bland 

annat innebär att det ständigt måste överskrida stats-, nations- och 

t.o.m. civilisationsgränserna, för att inte tala om avstånden mellan 

nutid och för länge sedan passerade tider, som biblioteket också 

överbryggar.

Sålunda skrev skrev redan Gabriel Naudé, en av det moderna bib-

liotekarieyrkets pionjärer, i sina Råd om inrättandet av ett bibliotek 

(1627): ”Ty ett bibliotek som är inrättat för offentligt bruk bör vara 

universellt och detta kan inte bli fallet om det inte innehåller de 

viktigaste författarna på alla kunskapsfält, i synnerhet konsterna 

och vetenskaperna.”[2]

Genom biblioteket och internet konkretiseras sålunda drömmarna 

och idéerna om en vidare mänsklig gemenskap än familjen, stam-

men, nationen, imperiet eller ”väst”. I internet skaffar sig nu-

tidsmänniskorna ytterligare ett gemensamt externt minne vid sidan 

av de traditionella biblioteken och arkiven. Individer och enskilda 

grupper eller folkslag kan visserligen av religiösa eller andra skäl 

välja att försöka att motarbeta denna bibliotekets och internets 

universalistiska och kosmopolitiska tendens, eller att eliminera den 

ur sina liv, men det förefaller osannolikt att de någonsin förmår 

stoppa den. Uppenbarligen bidrar biblioteket och internet till att 

ena människosläktet. Huruvida enandet lyckas innan människorna 

gör slut på varandra genom krig eller genom att förgifta eller på 

annat sätt förstöra biosfären är sedan en annan fråga.

Mikael Böök

Ovanstående är ett utdrag från Biblioteksaktivisten – Essäer om makt 

och bibliotek i informationssamhället (2012), som finns att ladda ned 

i sin helhet på URL www.edizioniartemisia.fi/ebooks/mb/bibliotek-

saktivisten/manifest/biblioteksaktivisten.html.

Noter

[1] Se Gärdenfors, Peter.: Hur Homo blev sapiens. Om tänkandets 

evolution. Doxa 2000, s 198.

[2] En svensk översättning av Naudés promemoria, ut vilken jag 

citerar, ingår i Erik Carlqvist & Harry Järv (red): Mänsklighetens 

minne. En bibliotekshistorisk antologi. Schildts 2008, ss 249-333; cit. 

s 265. En inskannad kopia av G. NAUDÉ: ADVIS POUR DRESSER UNE 

BIBLIOTHÈQUE. A Paris, Chez Francois Targa, au premier pillier de 

la grand’ Salle du Palais, deuant les Consultations. M. DC. XXVII, kan 

laddas ner från nätet via URL www.enssib.fr/bibliotheque-numer-

ique/notice-48749.

TEMA: det digitala biblioteket

Bibliotekets och internets universalistiska 

och kosmopolitiska tendens
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Alltid utlånad – rapport från Västsahara

– Boken om Hadara är alltid utlånad, mejlar bibliotekarien Fanna 

Sahle Daf från de västsahariska flyktinglägrens enda folkbibliotek. 

50 exemplar av boken överlämnades i fjol för att kunna lånas ut från 

folkbiblioteket i lägret Smara och användas i bokbussen Bubisher.

– Det finns aldrig något exemplar av boken inne, både barn och 

vuxna vill läsa den. Vi får jaga låntagarna och tvinga dem att lämna 

tillbaka boken.

Fanna säger att låntagarna har ett enda klagomål. Det är att böck-

erna är limmade, torkan i öknen gör att sidorna lätt trillar ur.

 – Därför vill gärna ha exemplar av de hållbarare inbundna böck-

erna också.

De 1000 inbundna exemplar av Pojken som levde med strutsar som 

trycktes i Sverige av Mona Hennings förlag Dar Al-Muna och sändes 

med Praktisk solidaritets container till lägren var tänkta att gå till 

det ockuperade Västsahara.

 – Böcker har förts över till det ockuperade territoriet i små por-

tioner, säger Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige. De 

måste ju i stort sett smugglas dit. När jag åker till lägren i december 

ska jag be att en del av de inbundna böckerna överlämnas till 

folkbibliotek i Smara och till bokbussen.  

Den spanska författaren Gonzalo Moure som leder den spanska 

föreningen Bubisher som byggt folkbiblioteket och försett lägren 

med bokbussen skulle ha rest till lägren tidigt i höst tillsammans 

med en grupp spanska bibliotekarier. Resan sköts upp på grund 

av säkerhetsläget. Under hösten 2011 kidnappades tre bistånds-

arbetare i lägren och fördes till Mali. Bakom låg en terrorgrupp 

från Mali knuten till al-Qaida. Två av biståndsarbetarna var från 

Spanien, en från Italien. De frigavs till slut sedan stora lösensummor 

betalats ut. Kidnappningen ledde till att Spanien tog hem alla sina 

biståndsarbetare. Nu verkar läget lugnare, säkerheten i lägren har 

skärpts och Gonzalo Moure reser dit tillsammans med en spansk 

bibliotekarievolontär. Det kommer en rapport i nästa nummer.

Under året har solidaritetsgrupper i Gävle och Torsby bidragit 

med pengar till BiS bokprojekt. I Falun har 14 olika organisationer 

under ledning av Afrikagrupperna haft två dagar för BiS projekt 

och Västsahara. En lördag utomhus på torget med tal, sång, teater 

och en ungdomsgrupp som dansade Hadars strutsdans. En annan 

kväll på biblioteket med information om situation i Västsahara med 

Aliyen Kentaoui, Lena Thunberg och Monica Zak.

I början av 2013 kommer Skeppsholmens Fredskör att ha en 

stödkonsert på Skeppsholmens Folkhögskola.                                   

Monica Zak

Tidskriften bis behövs för att garantera
en bred biblioteksdebatt i Sverige.

Se foreningenbis.com/tidskriften-bis  för mer info om hur du startar en prenumeration.

Stöd utgivningen av vår tidskrift genom ett bidrag till pg 33 53 16-6 Föreningen
Bibliotek i Samhälle. Ange ”Stöd till tidskriften”.

Läs alla rapporter från Västsahara på foreningenbis.com

P.S. Den 5 december beslutade riksdagen att uppmana 

regeringen att godkänna Västsahara som en fri och 

självständig stat. Regeringen kommer dock inte att göra 

detta ännu, eftersom man anser att inte alla villkor för ett 

godkännande är uppfyllda.
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Rasism på barn-

avdelningen
I maj 2012 skickade vi ut bis nummer 2. Numret hade temat 

antirasism. Sedan dess har debatten om rasism i Sverige blossat 

upp flera gånger – inte minst i biblioteksrelaterade sammanhang. 

Just nu medan jag skriver pågår en diskussion om symbolisk rasism 

och barnkultur, påbörjad i och med att barnbiblioteket TioTetton 

i Stockholm flyttade sina Tintin-böcker till grannen Serieteket 

med anledning av förekomsten av rasistiska stereotyper i serien. 

Beslutet som den konstnärlige ledaren Behrang Miri annonserade i 

en intervju i DN fick mycket kritik och ledde till Miri fick ta timeout 

från sin tjänst. Inte långt därefter uppmärksammades det att Stina 

Wirséns tecknade figur ”Lilla hjärtat” på pricken liknar den rasis-

tiska karikatyren pickaninny, en i amerikansk kontext välkänd och 

väldokumenterad rasistisk stereotyp. Böckerna om Lilla Hjärtat är 

mycket spridda på svenska bibliotek och det finns även filmatiser-

ingar med karaktären. Efter mycket kritik, inte minst från föräldrar 

till afrosvenska barn, så tar tecknaren själv avstånd från sin skapelse 

och stoppar försäljningen av böck-

erna. Pickaninnyn är 

en figur som 

använts för 

att avhuman-

isera svarta 

barn, en symbol för 

en global rasism som Sverige 

år 2012 inte kan låtsas stå utanför.

När röster nu höjs med krav på att stoppa spridningen av Lilla Hjär-

tat blir bibliotekens urvalsprinciper aktuella. Jag tycker inte att det 

är konstigt utan önskvärt att rasistiska stereotyper inte delas genom 

svenska folkbiblioteks barnavdelningar. Röster höjs för att biblio-

teken skall ta ställning. Vi gör ett urval och väljer hela tiden vare sig 

vi är medvetna om våra val eller ej. Värderar svenska bibliotek de 

barn som påverkas och drabbas av rasistisk barnkultur?

 

Hösten 2012 befinner jag mig på ett samtal på ABF-huset i Stock-

holm. Rubriken för kvällen är ”Känslornas politik – om rasismen 

i Sverige”. Paneldeltagarna – Ellen Nyman, Oivvo Polite, Nathan 

Hamelberg, Victoria Kawesa och Trifa Shakely – har ägnat sig åt de 

här frågorna i åratal och höjer nu rösten, inte minst för att problem-

atisera de här företeelserna i vår barnkultur. Under kvällen yttrar 

Ellen Nyman att det som händer nu är början på en kulturkamp, 

en kulturkamp som hon själv känner igen efter att ha bott i vårt 

grannland Danmark där rasismens företrädare alltmer flyttat fram 

positionerna. Nathan Hamelberg påpekar att det här är en strid 

som rasisternas partipolitiska gren i vår riks-

dag (jag pratar om SD) har förberett 

sig för i flera år och därigenom 

tillskansat sig ett försprång 

gentemot vänstern som ännu 

inte på allvar diskuterat rasismens 

strukturer i Sverige. Om den analysen stäm-

mer, har vi inte sett det sista av den här typen av uppblossande 

och infekterade debatter. Och av att döma av BiS Facebook-sida där 

vi har delat flera artiklar som behandlar just ämnet om rasistisk 

barnkultur, är det här verkligen ett ämne som folk har mycket käns-

lor kring. Oivvo Polite är förmodligen den mest optimistiskt lagda 

deltagaren i panelen och han påpekar att samtidigt som det finns en 

etablerad och väl förberedd rasistisk rörelse i Sverige, finns det en 

annan grupp intellektuella, som kanske inte tillhör den etablerade 

vänstern, som har vetat att den här elden kommer börja pyra förr 

eller senare och kan bemöta den. Denna grupp hör till dem som 

reagerat så starkt på distributionen av Lilla Hjärtat.

 

Svenska folkbibliotek måste se att det finns strukturell rasism, att 

den finns i Sverige och att dess uttryck finns på svenska folkbiblio-

tek. Om en kulturkamp kommer är det bättre att vi tar diskussionen 

nu snarare än senare.

Tobias Willstedt

 
Röster höjs för att biblioteken skall ta ställning. Vi gör 

ett urval och väljer hela tiden vare sig vi är medvetna om våra val 

eller ej. Värderar svenska bibliotek de barn som påverkas och 

drabbas av rasistisk barnkultur?
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Inbjudan till årsmöte
BiS inbjuder till årsmöte i Stockholm lördagen den 9 mars 2013 i Spelbomskan, 
Odengatan 63, Stockholm. 
Årsmötesförhandlingar kl. 10 – 13 och kl. 15 – 17. Efteråt går vi ut och äter.  

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som det 

ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen betalar 

resekostnader med tåg/buss upp till 300 kr. Välj billigaste varianten! 

Anmäl deltagande (för förtäringens skull) till Lena Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com . 

Tala också om om du vill följa med och äta middag efteråt!

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet 

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören

7. Föreningens och tidskriftens framtid 

8. Verksamhetsplan 2013

9. Tidskriften

10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida 

(URL foreningenbis.com )

11. Fastställande av budget

12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2014

13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år

14. Val av suppleanter på 1 år

15. Val av kassör på 1 år

16. Val av två revisorer på 1 år

17. Val av valberedning på 1 år

18. Västsaharaprojektet

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

BiS salong 

kl. 13-15. Vi börjar med kaffe/te och smörgås.

Antirasism – vad kan biblioteken göra? 

Som en fortsättning på BiS program Det rättvisa biblioteket – framtidens bibliotek har BiS börjat diskutera ett program 

om bibliotekens arbete för att motverka rasism och diskriminering. Var med och diskutera vad ett sådant kan innehålla 

tillsammans med arbetsgruppen Johanna Dalmalm och Tobias Willstedt!

BiS salonger har blivit uppskattade tillfällen att diskutera viktiga biblioteksfrågor!

Även icke medlemmar är välkomna!
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Dagbok: En bibliotekaries vardag

Tisdag Vad har demokrati med bibliotek att göra? 

Vissa låntagare går mig på nerverna. En tjej är alltid upprörd över 

något. Här om dagen kom hon in och ville ha hjälp med att kopiera 

upp lappar om att hennes katt var försvunnen. Det hade väl bara 

varit att kopiera. Men inte för henne. Hon skulle prata med mig 

om sin försvunna katt. Länge. Jag fick sitta där och låtsas att jag 

tyckte synd om henne. Senaste tiden har hon sökt mitt medlidande 

så mycket att det har gett mig svåra migränattacker. Jag tror inte 

ens på att den där katten finns. Det tror inte mina kollegor heller. 

Hon har nog hittat på alltsammans för att få lite uppmärksamhet. 

Tragiskt bara att hon måste vända sig till mig, en som hatar 

henne. Jag har börjat meditera för att förhållandet till den där 

människan skall bli bättre. Ibland efter en bra session kan 

det kännas som vi fått ett bra förhållande. Peace inuti liksom. 

Men det håller aldrig särskilt länge. Funderar på om KBT är 

rätt metod. I morgon skall jag fråga min chef ifall jobbet kan 

betala detta, det är ju arbetsrelaterat. 

När jag träffar idioter så brukar jag ofta lägga märke till 

att deras snäva världsbild gör att de bestämt sig för att se. 

Det är inget nytt som kan trilla ner i hjärnan. Som den där 

sverigedemokraten som söp bort sin väska och sen trillade ur 

rullstolen, för att sedan få hjälp upp av två män med utländsk 

bakgrund. Han såg inte att han fick hjälp eftersom hade en 

färdig bild av vad inte bara de här männen utan också alla 

utländska män var för något. Så är det ibland för mig när jag 

pratar med exempelvis folk i kommunen. De har bestämt sig 

för vad jag ska säga, tänka, tycka, så det spelar liksom ingen 

roll vad jag säger. De lider av ett slags intellektuellt komplex 

gissar jag, som kan vara oerhört tröttsamt. 

Så kan det vara när man jobbar i något som heter Kultur och 

Fritid. Där fritidsdelen använder sig av ett slags maktspråk 

eftersom de skall kunna få hur mycket pengar som helt. 

Samtidigt som deras kostsamma verksamhet är hur könsce-

menterande som helst, där det är de brötiga killarna som får 

ta plats och tjejerna hänvisas till sminkkvällar två gånger om åren. 

De kommer undan med vad som helst pågrund av en ointellektuell 

analys om att det är så fint att jobba med ungdomar. 

Samtidigt är det lite likadant när jag träffar kattkvinnan. Jag har 

bestämt mig för att när hon öppnar munnen så kommer hon att 

säga något dum. Jag går inte heller och gömmer mig för henne, utan 

söker nästan upp henne, eftersom jag har dåligt samvete för att jag 

är så illvilligt inställd. Varje gång tänker jag att jag ska klara det den 

här gången. Men varje möte innebär en mental kollaps. 

Onsdag When your strange  

Chefen var på besök. Jag tog upp frågan om KBT för att få ett bättre 

förhållande till Kattkvinnan. Jag trodde inte att det skulle gå, men 

ville ändå ta upp det för att visa vilka knepiga grejer man kan drab-

bas av. Kommunen har tydligen något avtal till ett ställe dit man kan 

ringa för att få stödsamtal. Jag får pröva det samt låna någon bok 

om att sätta gränser. 

På mötet idag berättade vår kollega Sven att han varit i kontakt med 

demokratisamordnaren i kommunen. Demokratisamordnaren som 

sökt jobbet bland många sökande och som tidigare jobbat i annan 

kommun. Sven ville ha till ett samarbete. Men demokratisamor-

dnaren fattade inte vad bibliotek hade med demokrati att göra. Sven 

försökte förklara ett par gånger och sen sa demokratisamordnaren 

att han ville ha ett mejl för att han fattad inte riktigt.
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Väldigt konstigt, men helt sant. Sven fick berätta detta några gånger 

för att vi skulle höra att vi hört rätt. Chefen satt och skruvade på sig. 

Det är väl svårt för henne att stå för allt dumt som kommunen står 

för. Men det är väl ingen som tvingar henne egentligen. Yttran-

defriheten är stor för en anställd inom det offentliga, men det är 

liksom något man försöker mörka nu förtiden. 

Jag tillhör en grupp bibliotekarier som skrivit ett brev till chefs-

gruppen på biblioteken här i stan. Vi klagade på saker som inte 

fungerade. Resultatet av det brevet blev att cheferna beslutade att 

begränsa vår mötesfrihet eftersom de tycker vi pratar om fel saker 

på våra möten. Så när det kommer till kritan var det kanske inte 

så konstigt att den där demokratisamordnaren inte förstod vad 

bibliotek hade med demokrati att göra. 

Torsdag Grisar ska inte ha roligt 

Julfesten närmar sig. Det är påskostat och vi kommer att vara 

på ett fint hotell med ett julbord med säkert trettio sorters sill. 

Vegetarianerna brukar få två tallrikar med sallad. Festen är för hela 

förvaltningen, men det är alldeles för stort och högljutt, och vi sitter 

ändå bara med oss själva. Fritidsfolket brukar vara fulla redan när 

de kommer och bibliotekarierna brukar sitta och skämmas över 

fritidsfolkets dåliga kunskap om etikettreglerna. Jag förstår inte 

detta med att skämmas över att folk är högljudda och har roligt. Jag 

tänker på när Emil lekte med Grisenknoen och pappan ifrågasatte 

detta med orden ”Roligt och roligt, grisar ska inte ha roligt. Det är 

som att vår kår omger sig med regler för hur man kan få ha roligt 

och då blir det ju fan aldrig roligt. Humorn är ju tvärtom det över-

raskande. Jag undrar om det har med klass att göra. Snuskigt rika 

verkar aldrig ha några onödiga gränser för hur man får ha roligt. 

Allt handlar förstås om vilken plats man har i samhället. Ifall man 

känner sig säker. Tyvärr så är enda sättet att bli säker att ta plats. 

Något som inte är tillåtet, i alla fall inte i vår kommun. Det är väl 

därför vi fick vår mötesfrihet begränsade. Systemet är uppbyggt på 

att vi ska hålla oss själva tillbaka och gör vi inte det så blir cheferna 

rädda för vad som skulle kunna hända. I stället för att se det som 

början på en revolution, en möjlighet för biblioteken att få en bättre 

plats.

Lovely Laura

insamlingen 
fortsätter!

Hjälp BiS att ge de väst- 
sahariska barnen både 

läsupplevelse och lästräning. 

BiS samlar in pengar till böcker på arabiska till skol-
biblioteken i de västsahariska flyktinglägren.   
Alla insamlade pengar går direkt till projektet.

Monica Zak får ingen ersättning för sin medverkan 
och betalar sina resor själv. Transporterna till Algeriet 
av de böcker som har tryckts i Sverige har Emmaus/
Praktisk solidaritet ställt upp med utan kostnad och de 
lokala transporterna står utbildningsministeriet för. 
De administrativa utgifterna bekostar BiS. 

Vill du bidra med en eller flera böcker? 
Genomsnittspriset per bok är 70 kr. 
Sätt in summan för det antal böcker du vill bidra med 
på BiS pg 33 53 16-6 och märk inbetalningen Västsa-
hara.

Läs mer på: foreningenbis.com/vastsahara
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 Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening inom områdena bibliotek, kultur 
och information. BiS jobbar för att biblioteken ska bevara och 
vidareutveckla demokratin genom att 
•  stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till 
information som grund för opinionsbildning och samhällskritik  
•  utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd 
institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.  
•  arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första 
hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den 
växande informationsklyftan  
•  aktivt erbjuda information och litteratur som utgör 

komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara. 

Medverka i tidskriften du också! 
Nästa nummer av bis utforskar och debatterar temat Censur. 2012 färgades den svenska biblioteksdebatten 

i mångt och mycket av vissa böckers vara eller ickevara på biblioteket. När blir ett urval censur? Vem bestämmer 

över vad som ska finnas på ett bibliotek? 

 

Välkommen med textbidrag senast den 1 februari!

Begränsad eftersändning

Avsändare: 
bis c/o J Dalmalm
Flottbrovägen 32 
146 54 Tullinge

B-posttidning

Bli medlem i BiS!
Kontakta kassör Christian Forsell:  

christian_forsell@telia.com eller fyll i formulär på foreningenbis.com
Dvd på Amsterdams huvudbibliotek 

Foto: Andrea Hofmann


