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Ledare
Utlåningen av böcker och annat material
sjunker på de flesta bibliotek i landet och
samma förhållande gäller i andra länder. Hur
kan detta komma sig när det samtidigt säljs
böcker som aldrig förr? Det är dock inte i
den traditionella bokhandeln som böckerna
säljs, utan på stormarknader, bensinstationer och framförallt på Internet. I den meningen drabbas den traditionella bokhandeln av samma utveckling som biblioteken
och deras försäljningskurvor pekar neråt.
Bokhandeln lånar däremot ut böcker i ökad
omfattning genom sina läsecirklar och bokklubbar. Den samlade tillgången på böcker
är mycket stor och billiga böcker finns snart
sagt överallt. Detta påverkar naturligtvis bibliotekens utlåning.
Om utlåningen på våra folkbibliotek sjunker
så visar inte besökstalen samma tendens att
gå ner. De ligger kvar på sina tidigare höga
nivåer. Vad gör då folk på biblioteket när
man inte lånar böcker längre? Oavsett svaret
så är trenden tydlig, biblioteket lockar människor i samma utsträckning som förr men
inte enbart för att låna böcker. Istället är det
något annat som drar, exakt vad är svårt att
veta och vi behöver mer kunskap och nya
mätmetoder för att fånga upp och beskriva
vad som faktiskt händer på biblioteken numera. Trots bristen på exakt kunskap kan
man ändå tillåta sig att fundera över den rådande situationen. Är det kostnadsfri surfning på Internet som lockar eller handlar det
om att skaffa sig kunskaper ur böcker utan
att låna hem dessa? Med största sannolikhet
så är det flera faktorer som lockar människor till biblioteket utan de har för avsikt att
låna med sig några böcker.
I England finns på flera håll begreppet
”Community Center”, ett hus dit människor kommer av flera skäl än att låna böcker
eller söka bostadsbidrag. Vi har delvis en
svensk motsvarighet i medborgarkontoret
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men jämförelsen haltar betänkligt eftersom
Community Center är så mycket mer och till
skillnad från medborgarkontoret lockar ordentligt med besökare. Det är en plats som
visserligen erbjuder samhällsinformation
och kommunupplysning men också kursverksamhet, kulturupplevelser, happenings,
bibliotek och framförallt, möten med andra
människor. Community Centers är kulturoch kunskapshus, alltid centralt placerade
och välbesökta, inte minst av människor
med utländsk bakgrund.
I Sverige har biblioteket som mötesplats blivit en bild som lyfts fram för att beskriva
den förändring som biblioteken genomgår
och den funktion som biblioteket tycks ha
för många besökare. Men biblioteket som
av mötesplats är ett påstående som ännu
inte verifierats och man kan ifrågasätta om
beteckningen verkligen stämmer. I varje
fall har inte särskilt mycket gjorts för att
utveckla bibliotekets roll som mötesplats.
Numera beskrivs biblioteket ibland som
en lågintensiv mötesplats, möjligen ligger
detta närmare sanningen. Även ett Community Center kan beskrivas som en mötesplats
men knappast en lågintensiv sådan. Det är
inte en mötesplats som passivt inväntar sina
besökare utan en aktiv plats där möten sker i
välorganiserade former. Här har man fångat
upp bildnings- och kulturbehov som finns
runt omkring i stadsdelen. Och man belyser
aktuella samhällsfrågor i kurser och andra
aktiviteter, i huset eller på webben. Samhället har flyttat in i huset och huset har blivit
en del av samhället. Så skulle biblioteken i
Sverige kunna jobba.
Folkbiblioteket är en public-service-verksamhet med ett tydligt bildnings- och kulturuppdrag. Tidigare handlade uppdraget i
första hand om att tillhandahålla och låna ut
böcker. Nu minskar utlåningen medan besöken består. Människor efterfrågar något

utöver att låna böcker. Boklån är fortsatt
en viktig aktivitet och kommer att vara så
framöver. Men arbetet i biblioteket bör inte
enbart handla om att maximera utlåningen
utan också om att hitta nya former för verksamheten som svarar mot uppdraget. Helt
enkelt lägga till aktiviteter som fyller biblioteket med ett nytt innehåll och nya tjänster
vid sidan av boklånen. I Community Centers är detta redan verklighet. Samhället tar
fortsatt ansvar för att låna ut böcker men
uppdraget har utvecklats vidare och fått en
modern och lokalt anpassad form. Därmed
har också biblioteket fått en fortsatt central
roll i lokalsamhället. Community Centers
är en verklig mötesplats mellan människor,
kultur och kunskap.
Kan en idé om Community Centers anpassas till våra förhållanden och vad ska den i så
fall ha för innehåll hos oss? Är den ens rimlig eller önskvärd? Hur ska folkbildningsuppdraget genomföras idag och framåt? Det
här är stora och viktiga diskussioner som vi
vill föra med kommunerna, både på strategisk nivå och på verksamhetsnivå. Siktet är
konkret verksamhetsutveckling och vi startar nu!

Bengt Källgren

t f verksamhetschef Förvaltningen för
kulturutveckling/Regionbiblioteket
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Med en känsla för vad folk vill ha
Västra Götalandsregionens kulturförvaltning har fått en ny chef
Hon vet vart skåpet ska stå. Kanske inte den mest fantasifulla beskrivning. Men den känns ändå helt rätt för Åsa
Turesson, ny förvaltningschef på Förvaltningen för Kulturutveckling (Kultur i Väst). Hon har upplevt stora organisationsförändringar och sett strikta kostymer bytas ut mot stickade
mössor inomhus. Att bygga ett starkt varumärke blir en av
hennes viktigaste uppgifter i sin nya roll.
Text & foto: Fredrik Swedemyr

- Jag såg en annons i tidningen. Kultur är ett
område jag brinner för och jag är en flitig
kulturkonsument. Jag fick intrycket av att
man sökte en person som är intresserad av
ledarskap och förändringsarbete. Det är något som roar mig och jag tror jag kan tillföra
mycket när det gäller verksamhetsutveck-

ling, säger hon.
Termer som exempelvis kund, sponsring
och marknadsföring har blivit en alltmer
etablerad del av kulturlivet, inte minst i biblioteksvärlden. På så sätt har Åsa Turesson
hamnat helt rätt. Efter några år i Tyskland
flyttade hon tillbaka till Sverige för att efter

en tid läsa internationell ekonomi på Handels i Göteborg. Hon har jobbat hela sitt
yrkesverksamma liv inom näringslivet. Efter
avslutade studier hamnade hon på Gillblads
på Kungsgatan 42 i Göteborg.
- De hade en vid den tiden omskriven kvinnlig VD och det var roligt att få jobba under
henne och ha en stark kvinna som förebild
när jag skulle kasta mig ut i affärslivet, berättar Åsa Turesson.
Hon blev sedan rekryterad till KappAhl.
Där hon under 13 år bland annat jobbade
med marknadsföring och som affärsområdeschef för barnavdelningen.
- Det var mycket resor jorden runt för inspiration och inköp. Under denna tid fick jag
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Den nya förvaltningen

Den nya förvaltningen
också två barn, som jag har fostrat själv. Man
kan säga att jag blev en bra projektledare. Jag
är väldigt ihärdig och har insett att bara man
bestämmer sig för något kan man lyckas
med vad som helst, berättar hon vidare.
I en revolutionär tid
Efter KappAhl tog Åsa Turesson ett steg
in i en ny bransch och kanske i viss mening
en ny värld, Telia. Här hamnade hon på ITrevolutionens yttersta barrikad och var med
att introducera Internet. Här mötte hon
också en varierad organisationskultur, allt
ifrån strikta kostymer till unga IT-killar med
stickade mössor inomhus.
- Det var inte länge sedan Telia hade varit
statligt. Man jobbade väldigt långsiktigt, men
hade svårt att få ner händerna i myllan och
få saker gjort. Det jag kunde bidra med var
att föra in kundperspektivet, hur man jobbar
kundnära. Hur kan man formulera det man
har att erbjuda på ett sätt som gör att mottagaren förstår: Aha, det här är något jag vill
ha? Det handlar mycket om att bli duktig på
att kommunicera både externt och internt,
säger Åsa Turesson.
Världar som möts
Nu har alltså Åsa Turesson landat i ännu en
ny organisation, Kultur i Väst. I hennes familj finns flera kulturarbetare och hon ser
sig närmast som ett slags svart får genom
sina år i näringslivet. Som förvaltningschef
kan hon nu på ett sätt göra upp med sitt förflutna och samtidigt förena sina tidigare erfarenheter med ett stort intresse för kultur.
- När jag började på Telia introducerade vi
Internet och det som har hänt sedan dess är
att väldigt många marknader har konvergerat. Det man sysslar med på Telia nu är att se
vad man kan fylla kabeln med för innehåll,
kultur, sport, kanske vill du själv välja när
du vill ta del av det och var. Vem är det som
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ska tjäna pengarna, den som tillhandahåller
kabeln eller jag som producerar innehållet?
Här möter min gamla och nya värld på ett
sätt varandra. Det är också väldigt mycket
konvergens som pågår i kulturområdet. En
bildkonstnär som jobbar inom området som
kallas bildkonst, jobbar inte sällan med videoinstallationer, med ljud och kanske performance. Vad är vad?
Gränser som suddas ut skapar ett behov av
att möta gemensamma målgrupper på deras
egna villkor. Ett behov av att hitta det där
kundperspektivet, som Åsa Turesson har
med sig från sina tidigare jobb.
- Jag kan luta mig mot att jag har bra idéer
om hur man gör när man ska jobba ihop på
ett nytt sätt. Jag är bra på varumärkestänk
och hur vi ska kunna nå ut till avnämarna på
ett klokt sätt, fortsätter Åsa Turesson.

samma värden, säger Åsa Turesson vidare.
Kultur i Väst som varumärke kommer, enligt
alla ambitioner, att stå för en aktör som kan
bidra till att utveckla det regionala kulturlivet. Åsa Turesson ser också en stor styrka i
den samlade kompetensen och erfarenheten
som finns i den här sammanslagningen.
- Den stora uppgiften är att se till att stimulera till konsumtion och medverkan. Här gäller
det att få med sig så många som möjligt och
hitta sätt att finnas där kunderna finns. Vi
konkurrerar med dataspel, allmän surfning
på nätet, shopping och allt annat som upptar
människors tid. Det gäller att hänga på och
vara attraktiv i den värld vi lever i. Kulturen
har mycket att erbjuda som motvikt. Det är
ett sätt att uttrycka sig och ge utlopp för den
man är. Det är ett sätt att mötas. Kulturen är
en fantastisk källa till djup, bredd och perspektiv, säger Åsa Turesson.

Kulturen som motvikt
Regionbiblioteket, Musik i Väst och Konstoch kulturutveckling, har sedan tidigare inarbetade varumärken. I samband med sammanslagningen har det också
funnits en rädsla för att
man ska förlora dessa.
Intressen: Smal film, argentinsk tango, litteratur på mina
- Det kan upplevas som
språk, sjunger i kör och skuttar på friskis.
ett hot att man inte vet
vad man får när man går
Det gör mig förbannad: Svikare. Folk som inte står
in i en omorganisation.
rakryggade i sin övertygelse och inte vågar står för vad
Men jag har lärt mig
de är.
att om de värdena man
förknippar med ett varuDet gör mig glad: Det är mycket som gör mig glad,
märke stämmer överens
vänner, familj, engagemang. Samvaro och kommunikamed ett annat, är det vältion gör mig glad.
digt lätt att gå in i ett nytt
varumärke tillsammans.
Det är den typen av arbete vi har framför oss
nu, att hitta dessa gemen-

BENGT rubrik rubrik rubrik
En starkare samverkan ska utveckla biblioteken. Sedan 1 januari 2007 är
Regionbiblioteket en del av Västra Götalandsregionens nya kulturförvaltning. Tillsammans med de tidigare fristående verksamheterna Konstoch kulturutveckling och Musik i Väst ska man nu bidra till att stärka
kulturlivet i regionen. Tf verksamhetschef på Regionbiblioteket Bengt
Källgren tror biblioteken har mycket att vinna på sammanslagningen.
Text & grafik: Fredrik Swedemyr

En av de bärande tankarna till bildandet av
den nya förvaltningen var att skapa en kraftfull aktör som i samverkan kan bidra till att
utveckla kulturlivet i regionen.
- Samverkan har förekommit i olika sammanhang innan och är egentligen inget nytt.
Det nya är att vi går in i en arbetsform tillsammans med Konst- och kulturutveckling
och Musik i Väst som på ett tydligare sätt
understyrker denna samverkan. Det intressanta är att vi kan bibehålla vår specialistroll
och höga kompetens inom våra områden.
Samtidigt kan vi samverka på bredden i olika
arbetsgrupper, säger Bengt Källgren.
Tidigare i somras togs ett så kallat inriktningsbeslut, där kulturförvaltningens politiska styrelse har fastslagit inriktningen i det
framtida arbetet. Naturligtvis understryker
man vikten av samverkan, inte bara mellan
de olika verksamheterna inom den nya förvaltningen, utan också med kommuner och
andra aktörer i det regionala kulturlivet. Just
att stärka utvecklingen i kommunerna är en
viktig del i det framtida arbetet.
- Till exempel för bibliotekens räkning kan
man se att arbetet att utveckla biblioteken
som kulturhus går bättre genom att vi kan
ha fler kompetenser. Tanken är också att
vi ska kunna möta kommunerna och deras
kulturverksamheter på bredden, fortsätter
Bengt Källgren.
En bakgrund till bildandet av förvaltningen
är också ett samhälle i förändring, ny teknik
och nya medievanor ställer andra krav på

biblioteken. Det finns ett starkt förändringstryck och region- och länsbiblioteken måste,
precis som folkbiblioteken, möta denna förändring.
- Jag tror Regionbiblioteket behöver reformeras och i högre grad stärka den regionala
utvecklingen. Kanske måste man minska på
traditionella uppgifter som fjärrlån och att
arrangera kurser, säger Bengt Källgren. Men
understyrker samtidigt att det i dagsläget
inte handlar om att helt släppa arbetet med
fjärrlån, inte minst som det finns ett statligt uppdrag. Fjärrlånen har sedan tidigare
minskat och ambitionen är snarare att det
ska minska ytterligare till förmån ett större
kommunalt ansvar.
I linje med ett mer utvecklingsinriktat arbetssätt talar Bengt Källgren om Regionbiblioteks jobb på två nivåer, den strategiska
och verksamhetsnivå. På den strategiska nivån handlar det bland annat om att belysa
olika problemområden, om publicering och
att hitta anknytning till aktuell forskning. Ett
led i detta är en ny satsning på skriftserien
Framsteget. Framöver kommer Regionbiblioteket att publicera Framsteget Special, med
större djup kring ett specifikt tema. Tanken
är att den ska bli mer av en kunskapsöversikt. Arbetet på den strategiska nivån kan,
enligt Bengt Källgren, närmast beskrivas
som en tankesmedja för biblioteken.
Verksamhetsnivån är den mer operativa delen av det framtida arbetet. Här handlar det
om att formera konsultativa team kring spe-

cifika behov ute i kommunerna. Har ett bibliotek exempelvis en förfrågan om hur man
kan jobba med marknadsföring, försöker
man hitta den lämpligaste formen för just
den frågan. Kanske ska någon eller några
från förvaltningen hålla en föreläsning om
marknadsföring, kanske ska man publicera
en kunskapsöversikt eller kanske är det rent
av lämpligt att gå in i ett längre arbete kring
verksamhetsutveckling.
Det här arbetssättet öppnar också för den
form av samverkan som är hela den bärande
tanken bakom den nya förvaltningen. Ett
team kan bestå av personer från både Regionbiblioteket, Musik i Väst och Konst- och
kulturutveckling. Kommunerna kan här, enligt Bengt Källgren, förvänta sig ett starkt
stöd framöver.
- Det gäller att hantera balansgången mellan
att vara specialist och generalist. Kommunerna kan behöva stöd i en specifik fråga.
Men behöver också mer generell input för
hur man kan utveckla verksamheten. Genom att koppla ihop olika kulturformer kan
man göra hela verksamheten mer attraktiv.
Det kan uppstå spännande projekt i mötet
mellan de olika formerna. Det känns positivt att jobba med detta framöver, säger
Bengt Källgren.
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Rubrik rubrik rubrik

Ägaren

- Varför sitta på varsin kant? Låt oss se om vi kan skapa en organisation som kan jobba
över gränserna. Det har hänt mycket inom kulturen och vi har frågat oss hur vi kan få en
verksamhet som bättre stämmer överens med verkligheten, säger Lars Nordström (fp),
ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Text & foto: Fredrik Swedemyr

Reglementen
Regiongemensamma
uppdrag

Budget
Kulturpolitiska mål

Beredningsgruppen
för kultur

Beställare

Utförare
Förvaltningen för kulturutveckling (Kultur i Väst)

100
10
10

10
10

Kulturnämnden

Statliga bidrag
Kultursekretariatet

Styrelsen

Uppdrag
Budget
Förvaltningschef:
Åsa Turesson

Regionbiblioteket
Tf. verksamhetsschef:
Bengt Källgren
Antal anställda: ca 35

Kommunerna
Barn och unga
World Music Days

Konst- och kulturutveckling

Musik i Väst
Verksamhetschef:
Monika Ejserholm
Antal anställda: ca 25

Kommunerna
Barn och unga
World Music Days

Tre verksamheter i nära samverkan
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Tf. verksamhetsschef:
Henrik Martén
Antal anställda: ca 25

Kommunerna
Barn och unga

World Music Days

En av bakgrunderna till själva bildandet av
regionens nya kulturförvaltning var att svara
mot utvecklingen av kulturlivet. Sedan regionen bildades för tio år sedan har vanor och
sättet att konsumera kultur förändrats mer
eller mindre radikalt.
- Det är ett helt nytt musikliv, speciellt för
unga. Internet har vuxit fram och distributions- och informationssystem har förändrats. Bokvärlden har ändrats mycket. Man
köper inte böcker på samma sätt längre. Det
köps böcker som aldrig förr, men de köps
inte i bokhandeln utan i varuhus. TV-kanaler
har ökat kraftigt. Det finns helt andra möjligheter till kulturkonsumtion. Det har hänt
väldigt mycket inom kulturen på ett brett
fält, säger Lars Nordström.
Regionbiblioteket, Musik i Väst och Konstoch kulturutveckling har sedan tidigare
jobbat mycket med att backa upp kommunernas kulturarbete. Genom att skapa en
tydligare samverkan, hoppas man nu kunna
ge kommunerna ett ännu bättre stöd och stå
i samklang med verkligheten.

- Kulturkonsumenten ser inte de här stuprören som finns i det organisatoriska systemet.
Låt oss se om vi kan binda ihop konst och
musik, litteratur och konst. Detta har man
insett i många kommuner, där man samlar
kulturen i kulturhus. Man har en kulturchef
och ser inga strikta gränser mellan en konstutställning, musik och böcker, fortsätter
Lars Nordström.
Regionens kulturpolitik behandlas i många
led. Den bygger på den så kallade beställarutförarmodellen. Kulturfrågor bereds först i
en politisk beredningsgrupp med representanter från både regionen och kommunerna.
Beredningsgruppen fattar inga beslut, utan
kulturnämnden ger sedan förvaltningen i
uppdrag – en beställning – att utföra de kulturpolitiska prioriteringarna. Det politiska
uppdraget landar i första hand hos förvaltningens politiska styrelse, som har det övergripande ansvaret för att uppdraget utförs.
Arbetet genomförs i slutändan av förvaltningens drygt 80 anställda. Att jobba strategiskt mot kommunerna och med barn och
unga, är exempel på prioriterade områden i
det senaste uppdraget, där man också i högre
grad ska jobba på tvären i förvaltningen.
- Jag tillhör en av dem som har drivit den
här frågan väldigt hårt, med en del motstånd
kan man säga. Men jag är helt övertygad
om att kan de som är medarbetare i denna
organisation uppleva en trygghet och en arbetsglädje i det de gör, så tror jag det här
kan bli något alldeles unikt. Ambitionen är
att skapa en kulturförvaltning som formellt
sett inte har några inre gränser, säger Lars
Nordström och tar utgångspunkt i Region-

bibliotekets verksamhet.
- Ta biblioteksdelen. Allt färre går till biblioteket för att låna böcker. Varför ska vi ha
kvar ett regionbibliotek då? Antingen ska
man ha kvar det för att man tror att man
kan vända den här utvecklingen, vilket jag
inte tror. Alternativet är att se det som att
det inte bara är boken som är viktig, utan
det är bokupplevelser, konstupplevelser och
andra typer av upplevelser. Då måste man
sätta regionbiblioteksverksamheten i ett bredare perspektiv, fortsätter han.
För Lars Nordström handlar det här inte
bara om regionbiblioteket, utan han har en
övertygelse om att biblioteksverksamheten i
en mer generell mening måste förnyas.
- Jag tycker det är jättebra med bibliotek.
Men litteraturdimension är inte anpassad
efter allmänhetens intresse. Folk som läser
böcker läser mer, men gruppen som aldrig
läser böcker är stor. Rätt utformat kan det
vara en träffpunkt för många, inte minst
unga säger han.
Kulturen är, enligt Lars Nordström, en växande sektor i samhället. I Västra Götalandsregionen satsas ungefär 700 kronor per invånare och år på kultur, vilket kan jämföras
med drygt 300 kronor för Stockholms län.
Många blickar följer utvecklingen i Västra
Götalandsregionen, bland andra den kommande kulturutredningen.
- Hela kultursverige tittar på detta. Många
säger: Hur vågar ni? Men lyckas vi med detta på ett bra sätt kommer vi stå modell för
hur kulturpolitiken organisatoriskt kommer
utformas i andra delar av landet, säger Lars
Nordström.
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Deltagarna får MVG i projekt MVG
Det är den 29 augusti och Kungälv visar sig från sin bästa sida och bjuder på
sensommarvärme. Nordiska folkhögskolan som ligger vackert med utsikt över
Bohus fästning har under det senaste dygnet inhyst 25 barnbibliotekarier. Efter
ett arbete som pågått under nästan ett år är det nu dags att tillsammans summera resultaten av projektet MVG.
Text: Annica Fredberg

Applåder.
Barnbibliotekarierna sitter i en halvmåne
i en klassrumsliknande sal. Längst fram till
vänster sitter projektledarna Ewa Kollberg,
Karin Zetterberg och Maria Ehde Andersson och lyser av stolthet.
Lena Engberg från Partille bibliotek
har precis avslutat sin presentation av
sitt projektarbete Digitala berättelser.
- Min idé var att utgå från en bok som eleverna läser och låta varje elev associera fritt
för att komma fram till ett ämne för sin egen
berättelse. Efter det skulle en två dagar lång
workshop följa med manusskrivande, fotografring, inspelning av den egna rösten och
redigering, säger Lena.
- Jag tror att eleverna växte under de här två
dagarna. Att få spela in och höra sin egen
röst, att få skapa sin alldeles egna berättelse
och få chansen att uttrycka sig med bild tror
jag ger en stärkt självkänsla.
Ambitiösa deltagare
MVG är ett metodutvecklingsprojekt där
deltagarna har fått möjlighet att genomföra utvecklingsprojekt på hemmaplan, i
biblioteket. Utgångspunkten har varit barn
och ungdomars villkor och under sex tvådagarsinternat har inbjudna inspiratörer och
föreläsare, från både Sverige och norden,
försökt uppmuntra och stimulera deltagarna
till att se nya möjligheter i arbetet med att
förmedla läslust.
– Det har varit en fantastisk resa. Jag är full
av beundran för deltagarna som verkligen
tagit projektet på allvar, säger Ewa Kollberg,
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Tema för internaten
1. Barns och ungas värld. Hur ser
barns och ungas vardag ut?
2. Gränslösa möten - det utvidgade
textbegreppet.
3. Nya medier och nya kulturmöten

Sara Lindwall, Borås, har satsat på att utveckla sitt bokprat. Foto: Annica Fredberg
Avgångsklass a´la MVG. Foto: Barbro Johansson

konsulent på Regionbibliotek Västra Götaland och projektledare för MVG.
Vissa hade ett projekt i tankarna när de anmälde sig till MVG, medan andra har fått
idéer under tiden.
Bokprat skapar läslust
Sara Lindwall som jobbar på Erikslundsskolans bibliotek i Borås som skolbibliotekarie
är nästa på tur att för sina projektdeltagare
presentera sitt projekt.
- Det viktigaste och mest populära sättet

att främja läsglädje på Erikslundsskolan är
genom bokprat. Vanligtvis plockar jag ut
böcker efter vad jag tror att eleverna vill läsa.
Jag frågade mig nu vilka konsekvenserna blir
om vi frångår den traditionella metoden och
istället ”tvingar” eleven/läsaren att vara aktiv redan i urvalsprocessen, säger Sara.
- Jag gjorde ett experiment som föll väldigt
väll ut, och nu är det tänkt att jag i fortsättningen ska varva denna typ av bokprat med
den vanliga sorten.
– Tidigare har jag dragit mig för att dra igång

projekt, men mitt deltagande i MVG gjorde
att jag blev tvungen att reflektera och avsätta
tid till att utveckla det jag gör på mitt bibliotek.
Samarbete ger mervärde
MVG har varit ett samarbetesprojekt tillsammans med Länsbibliotek Sörmland och
Regionbibliotek Halland.
- Det har bara varit positivt. Jag har fått ett
bredare nätverk, och det är intressant att få
ta del av andras ideér och metoder, säger
Sara.

Dagen börjar närma sig sitt slut och det är
dags att avrunda.
Sist på scen är Anette Eliasson, Regionbibliotekschef för Regionbibliotek Halland och
med i styrgruppen för MVG som har följt
projektet under året som gått.
- Tänk vad mycket som har hänt ute på biblioteken det senaste året på grund av MVG.
Dock får vi inte glömma att detta inte är
ett projekt med början och ett slut, utan en
process som kommer fortsätta ute på biblioteken.

4. Barn- och ungdomslitteraturen,
trender och tendenser
5. Nordiska utblickar kring läsfrämjande satsningar
6. Litteraturförmedling i teori och
praktik
7. Presentation av deltagarnas projektarbeten och summering av MVG

Framsidan 2/2008

11

Den nya förvaltningen

Den nya förvaltningen

Medarbetarporträtt

Medarbetarporträtt

Regionbibliotek Västra Götaland

Zandra Classon

Mikrofonen är hennes främsta
redskap. Hon möter människor i
många olika sammanhang. Oftast
är det roligt. Men det kan också
vara känsligt. En gång fick hon en
dam på 93 år att gråta. Journalisten Zandra Classon jobbar på Centrum för tillgänglig information, CTI.
Reportagen är hennes drivkraft.
Text & foto: Fredrik Swedemyr

Första dagen Zandra Classon kom till jobbet fick hon hoppa in i studion utan någon
större förberedelse. Det var rakt på sak.
- Jag läste fel flera gånger. Men det var bra
att komma in i det med en gång, berättar
Zandra med ett leende. Det var för drygt tre
år sedan. Och sedan den där första dagen i
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studion har hon haft olika vikariat. I våras
fick hon en fast tjänst.
Centrum för tillgänglig information har varit en del av Regionbiblioteket sedan starten.
Bland annat gör man olika typer av inläsningar. Det kan handla om att tillgängliggöra offentlig information eller information
från olika kulturinstitutioner på CD. Man
läser även in lokallitteratur. Centrum för tillgänglig information eller CTI, i dagligt tal,
har också en taltidningsredaktion, med samlingsnamnet Tal i Väst. En relativt stor del
av arbetet består av nyheter.
- Det jag gör är att producera taltidningar för
synskadade i hela Västra Götalandsregionen.
Vi läser in mycket lokala nyheter från olika
tidningar och försöker plocka ut sådant som
de förhoppningsvis inte hört någon annan

Ulrica Wallin
stans. Vi läser också in evenemangstips och
vad som händer i de 49 olika kommunerna,
berättar Zandra Classon.
I dagsläget handlar det om sex taltidningar
från de olika delarna av regionen. Utöver
dessa så kallade klipptidningar, ger man
även ut Regiontidningen med egenproducerade inslag och reportage.
Zandra läste den tvååriga radiolinjen på Vara
folkhögskola och det är just att göra reportage som hon brinner mest för.
- Jag är svag för reportage. Det som är roligt
är att det är ganska fritt att göra saker som
passar vår målgrupp. Den kanske största
skillnaden mellan ett vanligt radioreportage
är att man beskriver mer, berättar Zandra
vidare.
Att det är detta som driver henne har också
satt spår, ganska bokstavligen. På en vägg på
CTIs taltidningsredaktion hänger en tavla
med en guldkassett. Varje år arrangerar Taltidningsproducenternas förening, TTF, en
årlig rikskonferens. I samband med konferensen koras det bästa taltidningsreportaget
med Guldkassetten. Förra året vann Zandra
med ett reportage om Elsa Johansson, som
93 år gammal debuterade med en bok om
sitt liv som piga. Zandra lyckades gestalta
hennes historia på ett både roligt och gripande sätt.
- Hon berättade hur svårt det kunde vara
och det blev känsligt. Hon började gråta och
jag började nästan gråta själv, säger Zandra.
- Ibland kan man känna att man inte vet vad
folk tycker när man gör reportage. Man får
ingen respons. Det är det som är roligt med
att få ett pris. Då vet man att man har gjort
något bra och det betyder mycket, säger
Zandra Classon.

Regionbibliotek Västra Götaland

Arkiv, bibliotek och museer. För vissa låter det inte som den hetaste
kombinationen. Och förkortningen
ABM, kanske inte heller direkt tänder en gnista. Men faktum är att i
denna institutionella trio döljer sig
en kulturskatt. Ulrica Wallin på Regionbibliotek Västra Götaland vaskar
guld bland undangömda berättelser.
Text & foto: Fredrik Swedemyr

- Arkiv, bibliotek och museer, är så mycket
mer. De ruvar på hela vårt kulturarv. I den
här samverkan ingår även hembygdsrörelsen
och science centers, som är upplevelsebaserade museer. Det handlar om att sprida kunskap om vårt kulturarv och att fler få ta del
av det, säger Ulrica Wallin, ABM-konsulent
på Regionbiblioteket.
Att driva ett arbete kring vårt kulturarv
kräver naturligtvis ett starkt intresse. Ulrica
Wallin är i botten arkeolog. Historia och
berättande är på olika sätt ständigt i hennes
närvaro.
- Jag bor i ett hus från slutet av 1800-talet,
som vi köpte för tio år sedan. Jag är ingen
fanatiker, men vi försöker återskapa mycket
av den gamla miljön med timmerbjälkar och
annat. På ledig tid kan jag ibland klä ut mig
till fattig tändsticksarbetare och vara med på
dramatiserade vandringar i Uddevalla, berättar Ulrica.
ABM fokuserar en hel del kring just berättandet. Tidigare i år hade man den första regionala ABM-kickoffen i Västra Götaland.
Man bjöd in inte bara företrädare för olika
arkiv, bibliotek och museer, utan även andra
aktörer som studie- och kommunalförbund
och folkhögskolor. En lyckad satsning visade

det sig. Nu under året har man fortsatt med
ett antal temadagar kring ABM. En målsättning för hösten är också att nå ut till fler
- Det handlar om att koppla samman människor och se att vi kan nå ut bättre genom
ett starkt samarbete, säger Ulrica, som också
upplever en större öppenhet inom ABMsektorn.
- Det har blivit mer avslappnat och man kan
diskutera olika perspektiv. En berättelse behöver inte vara helt autentisk och det känns
som att man har släppt lite på tolkningsföreträdet, säger Ulrica.
I september genomförde man en miniworkshop om digitalt berättande, där man
exempelvis kunde skapa en berättelse utifrån bilder från mobilen, ihop med något
arkivmaterial. En tanke med dagen var att
visa hur man kan använda ABM i en undervisningssituation. Nästa temadag, som genomförs under oktober, kommer att handla

om att mötas genom olika generationer och
kulturer.
Bordsvepor på äldreboenden och lekmattor
på förskolor är vardagsmat. Men vad händer
om de plötsligt blir interaktiva tidslinjer av
ljud? Unga som samlar in- och utvandrares livsberättelser – och som skapar konst
utifrån dem? Hur kan vi inspireras av detta,
och annat, för att lyfta berättelser och skapa
möten mellan både generationer och kulturer? frågar sig Ulrica. Den tredje av årets temadagar tar mer formen av en experimentverkstad och blir något av en mix av årets
erfarenheter och idéer inför framtiden.
- En tanke är att testa olika saker tillsammans
med elever, förslagsvis sådant vi arbetat med
under tidigare seminarier. Dataspel, rollspel,
lajvare, goth. Det finns många föreningar
med unga medlemmar som sysslar med berättande, fast i annan form och kanske kan
vi involvera dem. Och tänk att gå på upptäcktsfärd på ett museum om natten, säger
Ulrica Wallin.
Framsidan 2/2008
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Konst- och kulturutveckling arbetar för att förbättra villkoren för professionella utövare och arrangörer och
för att alla regionens invånare ska ha tillgång till kulturen och uppleva den som en självklar del av vardagen.
Konst- och kulturutveckling är en resurs för kommunerna i sitt kulturutvecklingsarbete, för de regionala kulturinstitutionerna liksom för det fria kulturlivet. Vår roll är främjande, dvs. vårt uppdrag är att stödja konst- och
kulturlivet i regionen. Vi betonar arbetet med barn- och ungdomskultur och arbetar för att varje individ ska ha
möjlighet till eget skapande och delaktighet i kulturlivet. Enheten består av sex stycken konsulentverksamheter och
fyra resurscentra.
Våra uppdragsområden kan sorteras under fyra rubriker:
• Infrastrukturutveckling inom konstarterna arkitektur, konst, dans, film och musik
• Utveckling av mångfalds och tillgänglighetsperspektiven i kulturlivet och dess institutioner
• Det regionala arrangörsstödet till kommunerna för barn- och ungdomskultur
• Särskild projektutveckling
Våra arbetsformer består i att föra samman olika parter i nätverk, utbildningsträffar, fortbildningar, seminarier, och
utvecklingsprojekt. Vi etablerar och utvecklar plattformar där flera aktörer tillsammans kan fördjupa sitt samspel.
Ett exempel är dialogen mellan kommun, skola, kulturförmedlande institutioner och det fria kulturlivet, i syfte att
öka barn och ungas tillgänglighet till kultur.
Läs mer på: www.konstochkultur.vgregion.se

Konstmedialog
God mat, nya bekanta och nyfikna, trevande samtal om det
man inte riktigt vet vad det är men så gärna talar om. Finns det?
Ja, och det kallas KonstmeDialog och kan också beskrivas som
en konstartsövergripande mötesplats där samtida musik, samtidskonst och samtida dans möts.
Konst- och kulturutveckling bjuder in cirka
två gånger om året in yrkesverksamma pedagoger och utövare inom konst, dans och
musik och andra intresserade. På olika sätt
står samtalet om konst i fokus - eller kanske
skall man säga samtalet som konst.
- Det som började som ett utforskande om
hur danskonsten och samtidskonsten kan
komma inom räckhåll utanför den initierade kretsen har idag vuxit fram till Konstmed-dialog. Det är tack vare deltagarna som
samtalet fortsätter - och efterfrågan ökar!,
berättar Eva Persson, danskonsulent som
tillsammans med kollegorna Nils Wiklander
(se intilliggande intervju) och Marie Berg-

dahl, konstkonsulent, alla på Konst- och kulturutveckling, arrangerar KonstmeDialog.
Denna sommarkväll i juni är mötesplatsen på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen
i Göteborg. Upplägget följer alltid samma
form: ett konstverk presenteras, följt av en
föreläsare, en inspiratör. Kvällen övergår sedan i samtal över mat och dryck kring det
man upplevt och tagit del av. I kväll gästas
KonstmeDialog av dansproduktionsbolaget
Scentrifug med Petter Jacobsson och Thomas Caley som visar en filmperformance
– Untitled Partner. Efter filmen beskriver
Christina Molander, teaterchef för Moderna Dansteatern i Stockholm, olika per-

spektiv och möten med performancekonst
tillsammans med Johan Sjöström, intendent
på Göteborgs konsthall. Publiken serverar
sig mat och samtalen tar fart kring borden
– dine and talk.
- Det är skönt att ta emot och tillåtas att inte
förstå. Denna form av samtalskvällar tar
bort prestigen. Vem som helts kan uppleva
– man behöver inte förstå, säger en kvinna i
publiken som är med för första gången.
Samtalsformen är enkel. Samtalet inleds alltid med att var och en vid bordet berättar för
varandra om vad som är deras största konstupplevelse. Sedan följer samtal kring en för
kvällen specifik fråga.
Vitsen med dine and talk är just att det är en
metod eller en struktur för ett samtal som
är ”mer” än cocktailprat. Det redovisas inte
någonstans utan istället är det kvällen som
sådan man tar med sig.

Nästa Konstmedialog planeras till den 26
september på Pustervik i samband med
premiären av Plus-de-deux med 5 actions.
För vidare inspiration:
Får jag lov att fråga? Dokumentation av förstudien
samtidskonst – danskonst i dialog, Västra Götaland
2001 – 2002, Lis Hellström Svenningson
Samtal om Konst, En dokumentation från ett seminarium om samtalet som metod, nordiska akvarellmuseet, Skärhamn
Sokratiska samtal, Dokumentation från kursen Sokratiska samtal som metod, Västra Götalandsregionen
2005 – 06
Trycksakerna kan du beställa på:
konstochkultur@vgregion.se
Läs mer om Dine and Talk på:
www.samp.org/pdf/DineandTalk.pdf

Bilder från KonstmeDialog på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Christina Molander, teaterchef för Moderna Dansteatern i Stockholm beskriver olika perspektiv och möten med performancekonsten.
Foto: Clémence Leroy
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Konst och kulturutveckling

Angelika Hadzikostas
sluts idag. Allt för tidigt i sina liv.
- Vi alla på Konst- och kulturutveckling arbetar på olika sätt för att visa på alternativ
för hur konsten kan utveckla förutsättningarna för kunskap och stärka det personliga
uttrycket och därmed demokratin. Jag har
tur som fått ett rörligt och varierande jobb
och det är fantastiskt att ha trevliga arbetskamrater runt omkring.

Hon cyklar till jobbet om det inte
snöar och har under den gångna
sommaren odlat fram ett intresse
kring rosor. När vi sitter i bilen på
väg till arbetsmöte med Sjuhärads
kulturchefer är det rosen The Bishop som är hetast. Och demokratifrågor. Möt Angelica Hadzikostas,
konsulent för barn- och ungdomskultur på Konst- och kulturutveckling, som stortrivs med jobbet.
Text: Maria Stålhammar
Foto: Peter Lloyd

Vad driver dig?
- Det jag tycker är viktigt och går igång på,
och alltid har gått igång på, är för mig två av
civilisationens främsta förtecken; vetenskap
och kultur. Att få var med och arbeta för ett
samhälle som strävar efter att så många som
möjligt skall ha lika möjligheter till kultur
känns riktigt bra. Visst, känns det bland som
en utopi och svårt att verkligen veta om jag
gör rätt bedömningar. Min strävan är i alla
fall att man skall känna till det man har rätt
till när man väljer eller väljer bort. Allt för
ofta handlar det ju om att man inte är insatt.
Eller ens blir inbjuden. Allt för många ute-
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Hur ser en dag på jobbet ut?
- Man kanske kan säga att jag grovt indelat har tre sorters dagar: En där jag sitter på
kontoret och planerar, samtalar med kommunala samordnare över mail och telefon.
Sedan finns de renodlade mötesdagarna som
innehåller 3-4 möten på en dag ofta med regionala kollegor och utövare.
Tredje sortens dag är när jag reser i regionen och besöker kommuner. I dag är jag på
väg till Svenljunga kommun för att tillsammans med två kollegor möta kommunerna
i Sjuhärads kommunalförbund och planera
Konst- och kulturutvecklings konferens
med kommunalförbundet i vecka 40.
Varför så många möten?
- Mötena syftar till många saker. Tillsammans med kollegor handlar det ofta om olika samverkansprojekt och att förtydliga och
förbättra våra arbetsmetoder.
I möten med kommunerna är det ofta fokus på en särskild fråga vad gäller barn och
ungdomskultur och ganska långsiktiga processer, till exempel arbete med barn- och
ungdomsplaner.
Många möten och samtal hålls också med
utövarna (artister, skådespelare, författare,
dansare, musiker mm) Det upplevs många
gånger inte helt enkelt att söka pengar och
det är många som vill har idéer eller vill ver-

ka för mer kultur i skolan eller på fritiden.
Kultur för barn och unga är ett prioriterat mål i Västra Götalandsregionen. Kan
du ge exempel på hur det satsas rent
konkret?
- Stommen i mitt arbete är att hantera det
arrangörsstöd som Västra Götalandsregionen satsar varje år för att stärka och utveckla
kulturen i regionen. 13 miljoner kronor
riktat till barn och unga för att skapa goda
och demokratiska förutsättningar att ta del
av det professionella kulturlivet. Det är ett
unikt upplägg, i Sverige, att stödet går till
kommunerna och inte utövarna eller institutioner. Kommunen beslutar och planerar
över dessa medel. Arrangörsstödets grund
är ett 50/50 system d.v.s. att det krävs motprestationer från kommunerna för att medel
skall frigöras.
Över de här senaste åtta åren kan man också
se att det har varit en faktor som skapat ett
stabilt kulturklimat kanske i synnerhet i de
kommuner som haft det ekonomiskt svårt.
För att skära bort medel som i viss bemärkelse ger dubbel utdelning gör man endast
om det är riktig kris. Därför har det även i
svåra tider funnits medel avsatta för barn
och unga.
Ytterligare krav är att kommunen har en aktuell barn- och ungdomskulturplan och en
ansvarig kultursamordnare för verksamheten, förklarar Angelica och fortsätter.
- Västra Götalandregionen satsar även på
fler sätt och jag tycker att det Handlingsprogram för barn och ungas kultur är ett viktigt
led i detta. Och att regionen stöttar barn och
ungas eget skapande genom K-pengar är
viktigt. Våra politiker insåg tidigt vikten av
fria medel och strukturer som skapar stabilitet genom särskilda uppdrag. Värnar både
bredd och djup, det gillar jag.

Nils Wiklander
maning i att bryta dess relativa isolering och
skapa bättre förutsättningar för fler människor att ta del av den.

Västra Götalandsregionen arrangerar i oktober 2009 en festival med
fokus på ljud- och musikkonst. Nils
Wiklander projektleder arbetet från
enheten Konst- och kulturutveckling. Med lång erfarenhet som festivalarrangör och konsertproducent
från bland annat Nefertiti och GASfestivalen är det en utmaning att
hålla i trådarna för en festival som
rör sig på ett internationellt, nationellt och regional plan samtidigt.
Det handlar om musik från femtio
länder, ett nationellt samarbete
med Visby och Växjö och en Västsvensk festival med en mängd olika
samarbetspartners.
Text: Maria Stålhammar
Foto: Peter Lloyd

Vad driver dig?
- Nyfikenhet på mycket av den intressanta
musik som skapas i samtiden. En del av denna är det som ibland kallas för nutida musik
eller musik- och ljudkonst. Där finns mycket
spännande musik och dessutom en stor ut-

Hur ser en dag på arbetet ut?
- Med festivalstart om drygt ett år handlar
det i dagsläget främst om att etablera kontakter och knyta till sig samarbetsparters,
att informera och entusiasmera, både inom
den egna organisationen och aktörer i kommunerna, allt från scener till finansiärer. Just
dessa veckor står juryarbetet i fokus. Av 360
insända verk från de 50 medlemsländerna
ska drygt 40 verk väljas ut, för den västsvenska delen, för att sedan förankras med de
ensembler som skall framföra dem under
festivalen. Sedan två år tillbaka hålls regelbundna möten med den nationella arbetsgruppen. Nu börjar det regionala arbetet
anta allt skarpare konturer.
Förberedelser
Under våren 2009 står förankringsarbetet i
fokus. Det handlar om att etablera olika fora
för att diskutera musik med pedagoger från
flera konstformer men även att arrangera
fortbildningsdagar, seminarier och workshops - att lyssna och spela på olika sätt.
Självklart kommer våren också innebära

skarpt läge i planeringen av alla delar av festivalen.
Lyssna på världen
- Valet av den internationella festivalens
övergripande tema reflekterar vår ambition
att sätta fokus på lyssnandet. ”Listen to the
world” är också en inbjudan till publiken
att ta tillfället i akt att lyssna på ny musik
från 50 länder, men också en uppmaning till
tonsättarna att också lyssna till världen och
samtiden - att inte tveka att bryta både musikaliska och sociala mönster.
Bibliotek och nya konsertformer
Den nya förvaltningen innebär nya kollegor
inom fler fält och har medfört nya kontakter
och mötesplatser.
- Biblioteket är i många kommuner kulturens hjärta och att kunna utveckla den mötesplatsen för musik- och ljudkonst är väldigt spännande. Tillsammans med kollegor
på Regionbiblioteket har vi börjat leta efter
former för presentationer och konserter
och mer uppmärksamhet på lokala musiksamlingar. En ny konsertform har testats;
hörlurskonserter med upp till 40 personer
i publiken är också något vi vill utveckla i
regionen, avslutar Nils.

“Listen to the world!“ 2009

ISCM står för The International Society for Contemporary Music och är
en internationell organisation för nutida musikkonst. Sedan bildandet 1923
anordnas en årlig festival i någon av medlemsländerna. Förra året i Hong
Kong, i år arrangeras den i Vilnius. Den internationella festivalen 2009 inleds
i Visby den 24 september fortsätter några dagar senare till Växjö och avslutas
i Göteborg den 1-4 oktober. I Västra Götalandsregionen inleds den regionala
delen av festivalen den 24:e september och pågår under hela perioden.
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Hellre kakor än sömn

– De har hunnit med svensk folkmusik,
skotsk, haitisk, norsk, arabisk och nu reggae,
berättar Musik i Västs Vanessa Labañino
som är ansvarig för kursen.
Det höga tempot och de långa kursdagarna
– från halv tio på morgonen till nio varje
kväll – tycks vara oerhört inspirerande och
inte alls för jobbigt tonåringarna. Så fort undervisningen är slut samlas de på egen hand
och fortsätter att spela och dansa.
Vanessa har gjort det till en vana att vid ettsnåret varje natt gå runt i skolan, där alla
huserar, och säga till dem att sluta spela. De
måste hinna sova lite också.
– Det märks att de börjar bli lite trötta. Det
går åt mycket mer kakor på fikat nu än i början av veckan.

Unga utnyttjar kurstiden till max

Gymnasieskolan Sinclair i Uddevalla verkar öde denna ösregniga augustidag. Men därinne flödar energi och ljuva toner från fioler, saxar och säckpipor. World Wide Orchestra
Sommarkurs, ett av Musik i Västs musikläger för unga, håller till här. En av veckans gästlärare, violinisten Livet Nord, lär ut en låt.
Text: Carita Forslund
Foto: ????

– Inte så här!
Hon framför en Alice Babs-imitation, knäpper takten med fingrarna och nynnar en rask
liten dans. Alla skrattar, även Livet själv.
– Inte så. Det är inte swingjazz. Basen ska
hållas tillbaka. Den ska släpa, vara lite sen.

Man ska vilja dansa och gunga.
Hon sätter sig bakom trummorna och ger
slagverkaren några snabba tips. Sedan är det
dags för ett nytt försök. Först gitarrerna,
basen och trummorna. Därefter fiolerna
med melodin. Nu är alla igång, Livet ler och

nickar nöjt med fiolen under hakan. Nu sitter det, reggaegunget.
Femton minuter tidigare satt fyrtio instrumentförsedda ungdomar i en ring och lyssnade på ”Kupade händer” för första gången,
en låt som Livet Nord spelat in med sitt

Carita Forslund
band Kultiration.
– Gillar ni den? Ska vi spela den?
Livet spelar några takter på sin fiol, ungdomarna spelar efter. När tonerna sitter läggs
ytterligare några takter till. På den här kursen
delas inte ett enda notblad ut. Man lyssnar
och härmar och det går undan. På en kvart
har kursdeltagarna snappat upp grundmelo-

din och fångat känslan.
– Jag får gåshud, säger Livet.
– Så här låter symfonisk reggae! Nu tar vi
andra melodin, fortsätter hon och fördelar
stämmorna mellan blås och stråk.
Det är näst sista dagen på World Wide Orchestra Sommarkurs och deltagarna borde
vara helt slut efter fyra dagars hårdkörning.

Musik i Väst bildades 1988 med sitt nuvarande namn, men har en histo-

ria som går mycket längre tillbaka i tiden. Sedan 1 januari 2007 ingår Musik i
Väst i en ny förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Antal anställda 25
Arbetsområden Musik i Väst har ett regionalt musikuppdrag, att främja
musiklivet i Västra Götalandsregionen. Arbetsformerna varierar, men utgörs
bland annat av konsert- och turnéproduktion, nationella och internationella
samarbeten, festivaler, fortbildningar och kurser. Musik i Väst agerar som
råd- och idégivare, bollplank, producent och kommunikatör för i genomsnitt
fyra levande musikevenemang per dag, året runt inom regionens 49 kommuner.
Projekt Bland projekten finns ungdomssatsningarna World Wide Orchestra
och Vägus, Läckö slottsopera, Musik på Billingen och Planeta.
Hemsida miv.se
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World Wide Orchestra

Musik i Väst startade World Wide
Orchestra för fyra år sedan som en
”alternativ” orkester för ungdomar. Till
skillnad från de flesta vanliga orkestrar
är denna öppen för precis alla instrument, och därmed ett utmärkt alternativ
för dem som kanske sitter hemma och
spelar santour eller något annat som
inte passar in den traditionella västerländska orkesterformen. I World Wide
Orchestra anpassas arrangemangen av
låtarna till vilka instrument som finns i
orkestern.
Repertoaren är inriktad på folkmusik
från hela världen. Men här har även
förekommit poplåtar och musik från
andra genrer. Inställningen till musik är
vidöppen.
Sommarkursen är ett tillfälle för alla
som är nyfikna att prova på en ny typ
av musik. Det brukar också vara här
som nya medlemmar hittas. Orkestern
och kursen leds av professionella musiker, huvudlärare sedan starten är Sten
Källman.
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Medarbetarporträtt

Medarbetarporträtt

Musik i väst

MUSIK I VÄST

Lisa Wallin

Roland Haraldsson

Popsnöre, statsvetare, administratör
och sångerska i allt från jazzband
till kammarkör. Som projektledare
och tf verksamhetsledare på Musik
i Väst använder Lisa Wallin sina kunskaper och erfarenheter från olika
delar av livet. Hennes jobb går ut
på att göra det omöjliga möjligt
för alla med anknytning till musikvärlden i Västra Götaland. Vare sig
de behöver hjälp med pengar, tid,
nätverk eller inspiration.

Roland Haraldsson på Musik i Väst
har gått från trumpetspel till att organisera magnifika musikprojekt
över kommungränserna i Västra
Götalandsregionen. Men skillnaden är, enligt boråsaren själv, inte
särskilt stor.
Text: Jonathan Rozenkrantz
Foto: ????

Text: Elisabeth Ekström
Foto: ????

- Det kan vara små grejer, någon som frågar
om vi känner någon som kan hålla en sångkurs, säger Lisa Wallin. Eller: Vi skulle vilja
ta hit X, kan du hjälpa oss med det? Eller så
samlar vi 100 ungdomar i en kör en vecka,
eller arrangerar inspirationsdagar för kulturskolechefer eller musiklärare. Vi kan göra
allt, men fokus ligger alltid på att främja det
egna deltagandet.
Som barn såg hon kommunala musikskolan i barndomsstaden Skövde som ett andra
hem. Sedan följde musikgymnasiet och musikhögskolan med sikte på musikläraryrket.
Men snart började ämnen som statsvetenskap och administrativ teknik locka. Det visade sig snart att de fungerade bra ihop med
musiken och Lisa tog egenkomponerad examen: Fil mag i statsvetenskap med musik.
- Jag gör jobbet bättre eftersom jag har både
musikutbildning och erfarenhet, kunskap
om politiska strukturer och kommunal förvaltning. För mig var det självklart att välja
ett jobb i en politiskt styrd organisation, säger Lisa.
Hon arbetar främst med Musik i Västs
kurser och fortbildningar. Här finns bland
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annat Höstlovskören, en körkurs för ungdomar som avslutas med konsert på Göteborgs Konserthus med full symfoniorkester,
Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker, och World Wide Orchestra med ungdomar från hela Västra Götaland, kurser för
blås- och stråkorkestrar, kammarmusik- och
världsmusikkurser för unga och fortbildningar för lärare och andra inom skolan.
Ett av höstens stora projekt är Tonspråk
- estetiska perspektiv i skolans alla ämnen,
ett nationellt projekt som vänder sig till alla
lärare från förskola till högskola, oavsett inriktning.
- Det är roligt att få koncentrera sig på de estetiska läroprocesserna – och att få göra det
konkret. Det finns många fina dokument
skrivna, men vi ger lärarna både inspiration
och färdiga redskap att använda i undervisningen, säger Lisa som hoppas på minst 500

deltagare till Tonspråk.
Under sommaren var hon ansvarig för kursen Kammarmusik för unga, 22 ungdomar
som under en vecka spelade kammarmusik
tillsammans med tre pedagoger. Som avslutning framförde de en konsert under Kammarmusikfestival i Stenungsund, Tjörn och
Orust.
- Det bästa är att vi sysslar med ”förlustverksamhet”, jag tror att minst hälften av deltagarna i våra kurser inte hade kunna komma
om vi inte hade subventionerat dem, säger
Lisa.
Lisas musikintresse är fortfarande stort. Hon
sjunger i Svenska Kammarkören (Årets kör
2006 som leds av Musik i Västs konstnärlige
ledare Simon Phipps), i popbandet Swedish
for Beginners och i ett eget jazzband.

– Utbudet av musik är större än någonsin,
skivor kan köpas och tankas ner, men de kan
aldrig ersätta mötet mellan en levande artist
och publik. Det är en unik upplevelse, säger
Roland lika övertygad som övertygande.
Som musiker fick Roland själv känna hur det
är att stå på scen och få fyr på frusna hjärtan. I grund och botten är det samma sak
han jobbar för än idag. Hans titel är numera
verksamhetsledare, men det finaste han har
kallats är eldsjäl.
– Jag möter många eldsjälar ute i regionen,
kultursekreterare och föreningsmänniskor i
olika musikföreningar. Det finns en oerhörd
kraft hos människor ute i regionen och att få
vara en del av dem är enormt stimulerande.
Musik i Väst har genomgått en rad omorganiseringar genom åren, och har nu blivit
en del av en ny kulturförvaltning i regionen.
Roland – en av dem som varit med längst
– har följt utvecklingen, men denna gång har
han inte märkt någon större förändring.
– Varje enhet jobbar ganska självständigt.
Musik i Väst är ett väletablerat varumärke
och det vore dumt att ta bort den statusen
vi har. Men det finns helt klart samordningsvinster att göra.

Samarbete över kommungränserna
Kollegor avslöjar att Roland har en unik förmåga är att skapa samarbeten mellan kommuner, något som inte alls är självklart då
kultursekreterare har en tendens att jobba
väldigt lokalt.
– Vad man inte alltid har förstått är att om
man samverkar blir det mera resurser i form
av bättre kompetens och bättre publikunderlag, säger Roland.
Skillnaden är stor kommunerna emellan, i
vissa har kulturlivet slocknat helt och det är
där Roland känner att han kan göra störst
nytta.
– Mitt mål är att vara så nära verkligheten
som möjligt för att förstå de behov och problem som finns där ute. Jag vill vara en resurs för alla och för att vara det måste man

läsa in och känna av hur det är i olika kommuner.
Roland berättar engagerat om höstens satsning. Tibro, Åmål, Lilla Edet, Lidköping och
Vara samt ABF har samlats till ett projekt
med syfte att höja statusen på seniorverksamheten. De äldre ska erbjudas samma
högkvalitativa musik som allmänheten.
Roland har många strängar på sin lyra, men
trumpeten ligger honom fortfarande nära.
– Jo, jag spelar fortfarande… Jag har så svårt
att låta bli!
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En resa i kulturlandskapet

Kulturpolitikern Benita Nilsson (fp) leder förvaltningens styrelsearbete
- Inget är så bra att det inte kan förändras. Omvärlden förändras
hela tiden och det handlar om att lyfta blicken och dra slutsatser
av det, säger Benita Nilsson (fp) ordförande i Förvaltningen för
kulturutvecklings (Kultur i Västs) styrelse.
Text & foto: Fredrik Swedemyr

Benita Nilsson har gjort en lång kulturpolitisk resa. Hon har suttit i Västra Götalandsregionens kulturnämnd sedan 1999 och sett
kulturlivets olika sidor. Hon upplever att det
satsas mycket på kultur i Västra Götalandsregionen, inte minst med tanke på att kulturnämndens budget har fördubblats under de
år hon har varit engagerad.
Nu går hennes resa genom ännu en satsning.
Under en paus i samband med ett sammanträde fick hon, några månader innan den nya
förvaltningen bildades, frågan om hon ville
bli ordförande i styrelsen.
- Det var en fredag och jag frågade om jag
kunde få några dagar på mig att tänka. Jag
fick en halvtimme. När jag kom hem talade
jag om att jag hade tagit ännu ett uppdrag,
berättar Benita Nilsson.
Naturligtvis talar också Benita Nilsson om
fördelen av samverkan mellan de tre enheterna Regionbiblioteket, Musik i Väst och
Konst- och kulturutveckling. Hon understryker också vikten av att stärka kommunerna i deras arbete med kultur.
- Vi måste hitta ett bra sätt att arbeta med
kommunerna och är inte nöjda förrän kommunerna ropar: Ja! Och satsar på mer kultur.
Målet för mig är att suget och intresset ska
komma från kommunerna. Här ska vi vara
ett stöd, säger Benita Nilsson.
Mycket handlar, enligt Benita Nilsson, om
att kraftsamla den kompetens som finns i
förvaltningen och hitta spännande arbetsformer för att utveckla det lokala kulturlivet.
- Det görs ett fint arbete redan och vi har en
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bra infrastruktur.
Vi behöver hitta
en rågång som
fungerar och jobba
mer dynamiskt och
kreativt ihop. Det
måste också finnas nytänkande. Vi
behöver ha människor i denna organisation, som är
klara över hur omvärlden ser ut och
hur den förändras.
För den dagen man
tycker allt är bra, då
är det inte bra. Då
har världen utanför
redan gått förbi, fortsätter hon.
Biblioteken har en betydande roll i utvecklingen av det lokala kulturlivet. Benita Nilsson ser gärna biblioteken som kulturcentrum, som kan erbjuda en mångfald av olika
aktiviteter och medier. Samtidigt framhäver
hon att biblioteken många gånger är dåliga
på att marknadsföra sig och vara en aktiv
aktör i kommunen.
- De finns där snällt och lydigt. Men jag
tycker inte de finns med i samhällsdebatten
på det sätt som jag skulle vilja. Men här ser
jag en möjlighet till utveckling. Att de blir
dynamiska centra, som kan fånga det nya
och fungera som kreativa nav i kommunerna. Det är spännande att få vara med och utveckla det här. Sedan måste själva innehållet
komma från dem som är proffs på området,

En storsatsning på kulturen
Som ett led i att stärka kopplingarna mellan lokalt, regionalt och nationellt kulturarbete
arrangerar Förvaltningen för kulturutveckling (Kultur i Väst) på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götaland och Beredningsgruppen för kultur den 11 november en konferens om kulturens roll i samhället. Att få upp ögonen för hur man kan arbeta sektorsövergripande med kulturfrågor är en av tankarna bakom konferensen.
Som ett led i att stärka kopplingarna mellan
lokalt, regionalt och nationellt kulturarbete
arrangerar Förvaltningen för kulturutveckling (Kultur i Väst) på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götaland och Beredningsgruppen för kultur den 11 november
en konferens om kulturens roll i samhället.
Att få upp ögonen för hur man kan arbeta
sektorsövergripande med kulturfrågor är en
av tankarna bakom konferensen.
Konferensen är den första av tre sammanhängande konferenser kring kultur fram till
valet 2010 och vänder sig främst till personer som ansvarar för strategiska utvecklingsfrågor i kommunerna. Den handlar övergripande om hur kulturarbetet struktureras
och om kulturens förutsättningar ur ett brett
perspektiv, inte minst idag när vi diskuterar
social hållbarhet och kultur som en strate-

säger hon.
Benita Nilsson har tidigare arbetat som
gymnasielärare och har bland annat sett hur
kulturens olika uttrycksformer kan påverka
ungdomar. Det kan handla om att släppa
loss en skapande kraft för att bearbeta en
sorg eller motverka utanförskap. Förvaltningen för kulturutveckling (Kultur i Väst)
har här en viktig uppgift att sätta kulturen på
dagordningen
- Alla barn och ungdomar har rätt till kultur.
Tyvärr ser jag mycket avveckling. Men det
här handlar om utveckling. Kulturen är en
viktig utvecklingsfaktor, alltifrån socialt till
ekonomiskt. En kraftfull kommun som kan
ge ett livslångt lärande och där människor
känner att de mår bra, ger en god framåtanda, säger Benita Nilsson.

gisk utvecklingsfaktor.
- Syftet är att öka kunskapen och medvetandet kring kultur som en viktig del inom
de olika ansvarsområden som kommunerna
har, säger projektledare Simon Roos på Kultur i Väst (Förvaltningen för kulturutveckling).
Konferensen är en av de större samlade kultursatsningarna regionen gör som riktar sig
direkt till kommunerna och har sina rötter i
ett behov från kommunerna att stärka kompetensen och sätta kulturfrågorna på agendan. En central fråga är just hur kulturen ska
kunna knytas till andra politikområden än de
traditionella för att bidra till helhetssyn och
en bra samhällsutveckling.
Konferensen i november bygger på tre
block. Det första blocket fokuserar på platsens betydelse och hur man kan jobba uti-

från de förutsättningar som finns lokalt. Det
andra handlar mer om strategiskt utvecklingsarbete och vad som krävs för att möta
medborgarnas önskemål och fånga ett engagemang. Här tar man även upp aktuell forskning på området. Det tredje och avslutande
blocket blir ett kulturparlament eller rådslag,
med politiker på olika nivåer.
Den andra konferensen som hålls hösten
2009 kommer troligtvis att djupare lyfta kulturens sociala dimensioner, om delaktighet
och föreningslivets utveckling. Den tredje
och avslutande konferensen våren 2010
fokuserar på ekonomiska och politiska aspekter, där politikerna får en möjlighet att
diskutera vilka ambitioner de har med kulturfrågorna inför valet.

Vad förväntar du dig av konferensen?
Pia Karlsson
kultur- och fritidschef, Mark
- Jag förväntar mig tre saker. Dels hoppas
jag det kommer mycket folk. Sedan att det
är hög kvalitet på föredragen. Slutligen
hoppas jag att vi får tid att mötas och prata med varandra, att höra hur folk tänker.

Krister Olsson
kulturchef, Trollhättan
- Min förhoppning är att man får till ett
samtal mellan tjänstemän, politiker och
olika kommuner. Det finns mycket att lära
sig från hur olika kommuner har löst olika
frågor. Man behöver få en helhetsbild.

Elisabeth Lundgren
kulturchef, Borås
- Konferensen är ett sätt att sätta kulturen
på dagordningen. Det är en trestegsraket,
med tre konferenser, och jag tror det är bra
med långsiktighet. Det är bra att samla politiker och tjänstemän. Det är också bra att
man både kan diskutera frågor och mötas
i mindre grupper.

Evike Sandor
kultur- och fritidschef, Tjörn
- Mina förväntningar är att blir inspirerad
och hitta nya infallsvinklar för att utveckla
verksamheten lokalt i den egna kommunen
samt ge ingångar till nya samarbetet mellan kommungränserna. Jag förväntar mig
ett stort engagemang från såväl arrangören
som deltagarna.
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Resan inleddes med ett besök på två Idea
Stores i stadsdelen Tower Hamlets i Londons
östra delar. Konceptet Idea Store är i sig inget
nytt. Framsidan presenterade en översikt för
några år sedan (Framsidan nr 2 2004). Samtidigt är det något som har en tendens att
komma tillbaka, inte minst när det ska byggas om eller byggas nytt. Det är en idé, som
har inspirerat exempelvis det nya biblioteket i
Kista och det pågående Biblioseumprojektet
i Tranemo.
Ide Store är ett koncept som bygger på en
integration av bibliotek, lärande och information. Man säger sig kombinera det bästa
av dessa delar för det livslånga lärandet i en
attraktiv miljö. Här hittar man bland annat
ett större kursutbud i samverkan med olika
utbildningsinstanser. Bland annat kan man
gå kvalificerade danskurser på ett år, som ger
behörighet att fortsätta till högre dansutbildningar. Samtidigt finns det också en biblioteksservice i en mer traditionell mening.

Vad folk vill ha
Tower Hamlet är en stadsdel med hög andel arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Det
bor ungefär lika många människor som i
Göteborg. Samtidigt kommer nästan 100 000
personer och jobbar i stadsdelen. Idea Store
är ett led i att försöka motverka den höga
arbetslösheten och skapa arbetstillfällen för
de som faktiskt bor i stadsdelen.
För att skaffa sig en bild av vad folk ville
ha, genomförde man en av de större undersökningarna i engelsk bibliotekshistoria. Det
visade sig bland annat att över hälften skulle
använda biblioteket mer om det kombinerades med något annat. I stadsdelen fanns
sedan tidigare 12 bibliotek, del flesta inhysta i
gamla viktorianska institutionsbyggnader. De
låg inte på ställen där folk naturligt passerade.
Detta resulterade i att folk inte tog sig till
biblioteken. Kärnan i Idea Stores verksamhet
bygger på att spegla behovet hos lokalbefolkningen och finnas där folk rör sig.

- Sedan affären här intill stängde har vi
tappat 25 procent av våra besökare. Det är ett
hårt slag, men vi försöker så gott vi kan. Genom att ligga där folk passerar kan de komma
in när de är på väg till något annat. Jag har
träffat många kollegor som inte förstår betydelsen av detta. Platsen är det viktigaste för
all biblioteksservice, säger Sergio Dogliani,
Principal Idea Store Manager.
Att skapa en hemkänsla
Idea Store har öppettider som är anpassade
till omkringliggande affärer. Man vill också
efterlikna känslan av att vara hemma, utan
den där institutionella prägeln. Man har högt
i tak när det gäller regler. Exempelvis är det
tillåtet att ta med sig sitt kaffe ut bland samlingarna eller datorerna.
- Vi har strävat efter att slänga bort regelboken. Jag ser ibland nya bibliotek med
snygga öppna lösningar och med mycket
fönster, som förstörs med genom att man

Folk och kunskap i centrum

Under ett par dagar besökte bibliotekspersonal från Västsverige och representanter för Regionbiblioteket London.
En resa där mycket kändes igen. Men samtidigt en resa
som gav en möjlighet till reflektion. Inte minst kring professionen.
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Foto: Fredrik Swedemyr

Idea Store i London satsar på modern folkbildning

Idea Store i stadsdelen Tower Hamlet i östra delarna av London blev svaret på en tids kris i biblioteksvärlden. En stark förankring i lokalsamhället är en viktig förutsättning för verksamheten . FOTO: Fredrik Swedemyr
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Så föds en Barnbokskatalog
I hård konkurrens med många duktiga skribenter och illustratörer tog Barnens bibliotek och Regionbibliotek Västra Götaland hem upphandlingen
om årets Barnbokskatalog. Upphandling görs vart fjärde år. Katalogen
presenterar sedan 1999 årets utgivning av barn- och ungdomsböcker.
Den trycks i 400 000 exemplar och går ut till barn, föräldrar och andra
vuxna via framförallt bibliotek men också skolor, bokhandlare m fl.
Text: Katarina Dorbell

En av grundtankarna med Idea Store är att finnas där folk passerar. Lärandet är en viktig del av konceptet. FOTO: Fredrik Swedemyr

sätter upp massa skyltar som talar om vad du
inte får göra. Lånar du hem en bok förutsätter vi inte att du läser den i vardagsrummet
och sedan går till köket och dricker ditt kaffe,
berättar Sergio Dogliani vidare.
På Idea Store har man också plockat in
andra kompetenser i personalen, vilket inte
har varit helt oproblematiskt. Bland annat
har man fått kritik för bristande litteraturkunskaper. Sergio Dogliani medger att vissa
saker kan bli bättre. Men han understryker
också behovet av att se över bibliotekarieutbildningen.
- Boklånen i Tower Halmet gick ner. Trots
att många bibliotek har utbildade bibliotekarier har man inte lyckats vända detta. Jag tror
det handlar om attityder och att man inte är
beredd på att ta förändringen. Man kan inte
bara sitta bakom en disk med all sin kunskap
och vänta på att folk ska komma. Det är viktigt att kunna dela med sig, säger han
.
Inga hierarkier
Ett led i personalstrategin är också att bryta
bibliotekens strikta hierarkier, för att under-
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lätta kommunikationen mellan de anställda.
Det betyder exempelvis att initiativ till projekt
eller olika temadagar kan komma från vem
som helst.
- En som kanske är intresserad av islam
kan arrangera en dag i samband med Ramadan och få allt stöd från sin avdelningschef.
Personalen cirkulerar också på olika poster, vilket får till följd att ingen är direkt
specialist på ett visst område. Men samtidigt
framhäver Sergio Dogliani att det finns fördelar med det också.
- Skulle den som kanske är specialist på
ett område inte var här någon dag, spelar det
ingen större roll. Det fungerar ändå, säger
han.
Man lägger stor vikt vid att engagera personalen, som också blir utbildade i hur man
ska jobba vid disken.
När man rekryterar har man lärt sig mycket av hur det går till i en ”sandwich bar”. Efter
tester och intervjuer får alla sökande provjobba en dag. På så sätt får också personalen
en möjlighet att utvärdera sina potentiella
medarbetare.

Ett lyft för samhället
Mycket handlar om att hitta den rätta mixen.
Sergio Dogliani har själv bakgrund som lärare och har upplevt en liknande kris inom
utbildningsområdet, med sviktande intresse
och dåligt placerade byggnader. Sammanslagningen av två krisdrabbade områden blev,
enligt Sergio Dogliani, en öppning för ett
modernt folkbildningsuppdrag.
- Varför separera verksamheterna? Bibliotek handlar mycket om lärandet. Någon som
ska resa till Latinamerika kanske är intresserad av en kurs i spanska. Och någon som
lånar en bok om datorer är kanske intresserad
av en kurs. Det handlar mycket om välfärd.
Genom att skapa ett lyft för hela samhället
bidrar man till utveckling och det är good
business, säger Sergio Dogliani.

Samtidigt fick Barnens bibliotek i uppdrag
av Kulturrådet att stå för databasen till vilken förlagen rapporterar in årets titlar. En
ny databas har skapats av Andreas Josefsson på Barnens bibliotek. Databasen
underlättar arbetet med att ständigt hålla
webbplatsen aktuell. Vi har en del arbete
kvar men under hösten kommer allt att
bli klart. Eller - klart? En webbplats blir
aldrig klar. Ständig påfyllning och utveckling är det som gäller annars kommer våra
besökare inte tillbaka.
Hur sjutton väljer man ut 312 titlar av
1600?
Det ges ut ungefär 1600 helt nya barnoch ungdomsböcker varje år. Alla förlag
som ger ut barn- och ungdomsböcker
är inbjudna att medverka i katalogen.
Läromedelsförlagen ingår inte i uppdraget men vi har ändå fått in uppgifter om
drygt 1300 titlar från 111 förlag. Säkert
har vi missat något nystartat förlag ändå.
Det uppstår hela tiden nya och i databasen finns 226 förlag inlagda.
Recensionsexemplar, manus och så kal�lade sagotexter (korta presentationer om
kommande böcker) har vällt in till oss för att
sedan skickas vidare till urvalsgruppen. Buntar med utskrivna manus, filer och DVDskivor med manus och faktiska böcker har
skickats hit och dit.
Det är inte helt lätt att välja och bedöma
böcker rättvist, särskilt som en del bara
kommer som ett manus. Merparten av utgiv-

ningen kommer under hösten och mycket är
oklart i maj då urvalsgruppen måste börja
bestämma sig och skriva om sina favoriter.

presentationer. Det är lite extra knepigt med
serier och manga eftersom de ju inte går att
få i manus – nåt vi fick lära oss.

KATALOGEN
BARN&UNGDOMSBÖCKER

Sedan ska allt sättas och korrekturläsas och
tryckas för att bli klart till Bok & bibliotek.
Fördelningen mellan kategorierna är också
en knepig bit. Vi valde att öka antalet presentationer för ”slukaråldern” – det som
kallas Läsa mer i katalogen. Få se hur det
faller ut. Serier/Manga var särskilt svår att
få fram vilket gjorde att vi stoppade vid 18

Det är inte heller helt enkelt att välja om det
kommer massor av titlar i en genre. Deckarna fortsätter att välla in. Men ska de därmed
få dominera? Det tål att diskutera. En enda
diktsamling hade vi när vi var tvungna att ta
beslutet om antal – Mårten Melins härliga
Ett värmeljud i din skalle. Vad gör man då?
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annan i gruppen pga. av jäv eller för
att man helt enkelt inte känner för
boken.

Den fick en hedersplats på Läsa högt-sidan.
Tre, för oss, nya ljudboksförlag dök upp efter deadline – snopet. Så där håller det på
med nya ställningstagande varje dag. Kul
och slitsamt. Men vi lär oss massor om förlagsbranschen och om marknadsföring.
Kulturrådet ger riktlinjerna
Innehållet i Barnbokskatalogen ska spegla Kulturrådets övergripande prioriteringar vad gäller mångfald, tillgänglighet för funktionshindrade barn samt
jämställdhet mellan pojkar och flickor. Urvalet av
böcker ska ske ur barnens perspektiv, så att alla
barn, oberoende av ålder, bostadsort och social eller
etnisk bakgrund, ska stimuleras till läsning. Hänsyn ska också tas till att många förlag ska vara
representerade.”
Så står det i riktlinjerna från Kulturrådet
som urvalsgruppen har att arbeta efter. Utöver det kan man fundera på om man ska
lyfta fram det originella i text, format och
illustrationer. Hur många i varje kategori (åldersgrupp) som är lämpligt och hur spännvidden inom varje kategori blir väl fördelad. Att texterna ska fungera för de tänkta
läsarna av böckerna är självklart men inte
alltid lätt. Målgruppen ska kunna förstå och
lockas av presentationen. Hur skriver man
lockande presentationer som ger barn lust
och mod att läsa boken? Urvalsgruppen har
träffats några gånger för att diskutera och ge
varandra tips. Ibland får en bok gå till någon
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Reportage
Barn- och unga står i fokus för katalogen. Då måste man ta in deras
åsikter om innehåll och layout på katalogen. Vi har diskuterat med unga
om vad de vill läsa om. Alla uppslag
har vi inte kunnat ta med. De får
vänta till nästa års katalog.
Många, många barn hör av sig till
Barnens bibliotek och vill veta hur
man kan få sin bok utgiven. Det har
vi tagit fasta på och Helena Fernandez, journalist, har gjort reportage
från ett förlag och ett tryckeri. Intervjuerna
med en författare och en illustratör kompletterar bilden av bokens väg från manus
till färdig bok.
Barnbokskatalogen + Bokjuryn = Sant
Barnens bibliotek samarbetar nära med
Bokjuryn som är den nationella omröstningen om årets bästa barn- och ungdomsböcker
– barnens eget val. 48 000 barn röstade i
2007 års Bokjury. I år har Svenska barnboksinstitutet tagit över huvudansvaret från
En bok för alla och intentionen är att knyta
ihop Barnbokskatalogen och Bokjuryn ytterligare både genom papperskatalogen och
på nätet. Barnens bibliotek har länge haft
hand om den digitala omröstningen och vi
hoppas att fler och fler ska välja den vägen.
Varenda röst som kommer in digitalt är en
lisa för rösträknarna!
Barnbokskatalogen på nätet
Barnbokskatalogen finns också på nätet sedan 2003. Nätversionen ger andra funktioner än papperskatalogen. Där fyller Christina Wedenmark, barnbibliotekarie i Härryda
kn och jag på med bokpresentationer. Man
kan tycka till om böckerna, lyssna på presentationen eller se den på teckenspråk, samla
listor i Mina böcker, rösta i Bokjuryn, kolla
bästa pris, se om boken finns som talbok…

Vad ska man ha Barnbokskatalogen till?
Syftet är lässtimulans och det uppdraget har
den inga problem att klara av. Den är härlig
att bläddra i och där finns mycket att läsa.
Vilket barn har inte suttit och ringat in önskade leksaker i leksakskatalogen? Här ringar
man in sina önskeböcker. Men katalogen
används också som inspiration på bibliotek,
skolor och förskolor.
Här kommer några tips:
- Bläddra och hitta lästips för arbetet i
skolan.
- Gör din egen 100-lista i Bokjuryn.
- Låt barnen skriva egna bokpresentationer och göra egna reportage. Reportagen i
katalogen kan användas som inspiration i
klassen eller bokklubben.
- Delta tillsammans i tävlingarna som finns
i Barnbokskatalogen.
Säkert kommer du själv på ännu mer!
Katalogsläpp
Barnbokskatalogen släpps lagom till Bok &
bibliotek 25/9. Beställ en hög för utdelning
till barn, föräldrar, far- och morföräldrar,
pedagoger, BVC, MVC, väntrum, skolor,
förskolor… på nya adressen www.barnbokskatalogen.se (som förstås går till barnensbibliotek.se - ALLA vägar går dit).

Projektledaren för Barnbokskatalogen heter Katarina Dorbell, och
hon är även ansvarig för Barnens
bibliotek.
Kontakt:
katarina@barnensbibliotek.se

Om jag hade ett bibliotek...
I det här numret av Framsidan är det Johan Assarsson, Regiondirektör
som beskriver sitt drömbibliotek.
Vems vision skulle du vilja ta del av? Ge oss tips!
Ordet ”bibliotek” står både för en samling
böcker och för själva rummet där böckerna
finns. Och kanske är jag mest intresserad av
böckerna i sig. Jag tycker om vackra böcker,
den känsla de ger. Men naturligtvis också
innehållet i dem. Det är synd att säga att jag
slukar böcker, men någon form av läsning
blir det varje dag – både barnböcker och
mer för egen del.
Jag läser gärna biografier, memoarer och
historiska skildringar. Att få ta del av den
mer personliga sidan av människor. Ett skeende beskrivet med huvudpersonens egna
ord eller på ett annat sätt än det gängse. Att
komma närmare sanningen.
Jag hämtar också mycket inspiration ur det
jag läser. Något som till synes inte alls har
något samband med det jag har på agendan
just då, visar sig väcka en tanke, som leder
till en idé, som i sin tur kan utvecklas vidare.
Att bläddra i ett uppslagsverk – själv är jag
stolt ägare till Nordisk Familjebok från 1914
– och bara hamna på ett ord, som jag egentligen inte alls letade efter, ger både idéer och
ny kunskap.
En nutida mötesplats
Ett drömbibliotek i fysisk form ska i mina
ögon vara rymligt. Det ska finnas utrymme
för tankar och inspiration – en mötesplats. I
Vatikanpalatset finns Rafaels berömda målning ”Skolan i Aten”. Här avbildas antikens
stora tänkare bakom filosofi och vetenskap
när de låter sina teser mötas. Rafael målade
detta i början av 1500-talet, men det råder
ingen tvekan om att det bilden visar – att

låta tankar och teser mötas – är en hållbar
metod än idag.
Ett bibliotek måste också vara rymligt tankemässigt. Det måste utformas utifrån sin
omgivning och ge plats för både gammalt
och nytt. Mängder av nya medier och kommunikationssätt kompletterar boken, som
har åtskilliga hundra år på nacken. I ett bibliotek kan de samsas och inspirera varandra.

liotek, Musik i Väst och Konst- och kulturutveckling med ett tydligt uppdrag att aktivt
bidra till samhällsutvecklingen, och med ett
särskilt ansvar för bildkonsten, musiken,
filmen, dansen och arkitekturen. Här finns
plats för nya konstarter och att skapa nytt i
det oväntade. Nyckelordet är Mötet – bokstavligt eller bildligt.

Vi skapar möten!
Att skapa de oväntade mötena är
också det unika med Västra Götalandsregionen. Som en av Sveriges
två regioner har vi två huvuduppdrag: att vara huvudman för hälsooch sjukvård och det regionala utvecklingsuppdraget. ”Det goda livet”
är visionen för Västra Götaland, och
med det som grund jobbar vi med
invånarnas bästa för ögonen.
Inom det regionala utvecklingsuppdraget ska vi bidra till tillväxt och
utveckling, tillsammans med många
andra aktörer i samhället. Här har
inte minst kulturen en viktig uppgift. Kulturverksamhet bidrar till
fler jobb (se bara på Film i Väst och
den verksamhet som vuxit upp i och
kring Trollhättan!) och med kulturens hjälp kan vi bidra till upplevelser och inspiration hos andra.
Det är också det som ligger bakom
den förvaltning som Regionbibliotek Västra Götaland numera ingår i,
Kultur i Väst. Här möts Regionbib-

Framsidan 2/2008

29

3

frågor

Kristian Berg, kulturchef i Västra Götalandsregionen
Vilken roll tror du den nya förvaltningen kan spela för kulturlivet i
Västra Götaland?

Vilken relation har du som kulturchef till den nya förvaltningen?

Vilken betydelse tror du den nya
förvaltningen har biblioteksutvecklingen?

- Den nya förvaltningen har oseddvanlig
god möjlighet att skapa effekter för kulturlivet som ingen annan organisation har.
Det finns ingen annan verksamhet som kan
överskrida existerande konst- och kulturgränser. Använder man de förutsättningar
som finns kan man bidra till att starkt
utveckla kulturlivet i Västra Götaland.

- Jag företräder kultursekretariatet och vi
tillhör tillsammans med kulturnämnden beställarsidan. Min roll är att tillsammans med
förvaltningen hitta en bra dialog för vad
som är bra att jobba med, inte minst mot
våra 49 kommuner. Det handlar mycket om
att tolka politiska ambitioner och omsätta
dessa till konkreta uppdrag och samtidigt
kunna lyssna och hämta in idéer.

- Jag hoppas det innebär att biblioteksfrågor tolkas och sätts in i ett sammanhang
som är mer än media och böcker. Vi ser att
antalet boklån går ner. Samtidigt ökar bibliotekens roll som mötesplats och ett slags
fritt utrymme. Detta ser man i diskussionen
kring kulturhus och när man ska bygga nya
bibliotek. Jag tror biblioteken kommer vara
den viktigaste mötesplatsen för det lokala
kulturlivet.

Selma Lagerlöf 150 år
Den 20 november skulle Selma Lagerlöf fyllt 150 år. Universitetsbiblioteket i Göteborg öppnar då en utställning kring
det viktiga manuskript, Ur Gösta Berlings saga, som finns i bibliotekets handskriftssamling. I anslutning till detta hålls en
rad öppna föreläsningar i samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Folkuniversitetet, Selma Lagerlöf-sällskapet och Litteraturvetenskapliga institutionen. I föredragen sätts Selma Lagerlöfs liv före debuten 1891 även in i vidare sammanhang.
Den första i raden av föreläsningar hålls i Stora konferensrummet på Universitetsbiblioteket torsdag den 20 november
klockan 10.30. Själva utställningen invigs klockan 16.00 på samma dag och plats.
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Få kvinnor använder Internet
Avslutat projekt sprider IT-kunskap vidare
Efter två år av hårt arbete, mängder
av nya erfarenheter och glad samvaro avslutades nyligen EU-projektet Stepping Stones into the Digital
World i det soliga Portugal.
Syftet var att utbyta erfarenheter om hur
man bäst förmedlar kunskap om datorer
och Internet till människor som riskerar att
utestängas från informationssamhället, till
exempel äldre och invandrare. Enligt det
Europeiska statistikorganet Eurostat använder 81 % av kvinnorna i åldersgruppen 5574 i Europa sällan eller aldrig Internet. Mot
denna bakgrund krävs det, enligt projektet,
insatser från en mängd olika aktörer inom
vuxenutbildningen för att komma till rätta
med problemet.

Målsättningen med projektet var också att
utveckla den egna organisationens undervisning i grundläggande IT-kunskaper och att
öka den egna personalens kunskap och motivation.
Projektet inleddes med ett möte i Alingsås
och därefter hölls olika konferenser runtom i
Eurpoa. På alla dessa platser hade medarbetarna möjlighet att lära sig mer om praktisk
IT-undervisning, bland annat genom att ta
del av en mängd intressanta studiebesök och
föredrag.
Projektet var ett samarbete mellan Alingsås bibliotek och organisationer från sju europeiska länder: Danmark, Finland, Norge,
Lettland, Tyskland, Italien och Portugal.
Utvärderingen av Stepping Stones into the

Digital World visar att deltagarna är mycket
nöjda med resultaten. Samarbetet gav medarbetarna ovärderliga erfarenheter och ett starkt
nätverk. En stor del av den kunskap som förmedlats inom ramen för projektet har också
fått konkret tillämpning på det lokala planet i
form av förnyade och utökade Internetkurser
för nybörjare vid Alingsås bibliotek.
- Det finns ett stort värde i att träffa likasinnade. Inte bara folk i biblioteksvärlden,
utan även andra aktörer som sysslar med lärande. Det ger nya inblickar och perspektiv,
säger projektledare Jan Andrée på Alingsås
bibliotek.

Värsta Boken
sprider läsglädje

Under Göteborgs kulturkalas delades det ut gratis böcker till lässugna flanörer. Bakom utdelningen står det läsfrämjnade projektet Värsta Boken. Nu
under hösten fortsätter utdelningen av gratisböcker till främst ungdomar.
Under Göteborgs kulturkalas slukades både svärd och böcker. Värsta Boken är ett läsfrämjnade projekt som huvudsakligen går ut på att dela ut gratis pocketböcker till ungdomar på
platser där de normalt befinner sig.
- Detta är andra året vi delar ut. Förra året var det bra västra stadsdelarna, men i år är alla
bibliotek i Göteborg med. Vi vill uppmuntra till läsning på ett kravlöst sätt och att det ska
komma många till del. Detta är ett lätt sätt att ge någon en upplevelse, säger Jennie Wangel,
ungdomsbibliotekarie på Västra Frölunda Bibliotek.
Det första släppet skedde i Ungdomsfullmäktiges tält under Göteborgs Kulturkalas. Nu
under hösten kommer varje stadsdelsbibliotek själva stå för vidare utdelning. Totalt kommer
cirka 2 000 böcker spridas runtom i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan barn- och
ungdomsbibliotekarier, kultursamordnare och ungdomar i Göteborg. I varje bok finns också
en liten etikett, med bland annat en länk till www.collaget.blogspot.com, där man kan kommentera böckerna.

Det läsfrämjande projektet Värsta Boken
delade ut gratis pocketböcker under
Göteborgs Kulturkalas. Nu under hösten fortsätter utdelningen. Foto: Fredrik
Swedemyr
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Kalendarium
Regionbibliotekets kursutbud september-december
För program och mer information se: www.bibl.vgregion.se. Klicka på kalendarium

September
2/9
Berättarseminarie
Ort: Trollhättan
11/9
I bokstävernas och bildernas
rum...
Ort: Dals Långed
18/9
Stigfinnare och medvandrare i
informationsdjungeln
Ort: Alingsås
18-19/9
Barn- oh ungdomsbibliotekariekonferens
Ort: Uddevalla

Oktober
3/10
Debutanter - trender under
2000-talet & 2 författare
Ort: Göteborg
8/10
Läsombudsverksamhet
Ort: Göteborg
13/10
Nätverksträff för Läs- och
skrivtekniker
Ort: Partille
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14/10
BOKEN KOMMER verksamhet
Ort: Göteborg
15/10
Berättarseminarie ABM:
Berättarkraft kan bryta...
Ort: Lödöse
17/10
Kura skymning - om Eeva Kilpi
Ort: Göteborg
22/10
Från bilderbok till grafisk
roman – mötet mellan bild...
Ort: Skärhamn
23/10
Nätverksträff tillgänglighet GR
Ort: Göteborg

November
10/11
Studiebesök på Stadsbibl
- avdelningen specialmedia
Ort: Göteborg
14/11
Möt BarnBoksNätets författare
och illustratörer
Ort: Göteborg

18/11
Filialbiblioteksträff
- Lärcenter och profilering
Ort: Alingsås
19-21/11
Konferens för Sveriges
taltidningsproducenter
Ort: Göteborg
20/11
Berättarseminarie ABM:
Experimentverkstad
Ort: Tranemo
20/11
Författardag - för dig som
arbetar med barns och
ungas läsning!
Ort: Hässleholm
21/11
Litterära bloggar = skitkul?!
Ort: Göteborg
28/11
Årets event
- Författardagen 2008
Ort: Göteborg

December
3/12
Konferens - skriv så vi förstår
Ort: Göteborg

