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samarbete

Ibland känns det som om länsbiblioteken gör 
verklig nytta. Det är fallet med projektet Det frå-
georienterade biblioteket. I projektet har personal 
från elva bibliotek i Stockholms och Uppsala län 
mötts för att fråga sig själva och varandra hur bib-
lioteken ska bli bättre för besökarna. Men de har 
inte nöjt sig med de frågorna utan har medvetet, 
nyfiket och ihärdigt tagit reda på vad deras besö-
kare behöver och vill ha av sina bibliotek. Det har 
de gjort genom att observera besökarna, intervjua 
dem och samla på deras frågor.

modIgt har bIblIotekspersonalen delat med sig 
till varandra av tankar och idéer, försök och ex-
periment. De har visat varandra pågående arbets-
processer, öppnat sig för kritik och gett varandra 
återkoppling. De har klivit fram från sina biblio-
teksdiskar och tagit sina besökare på allvar. Och de 
har visat att det är viktigare att ställa frågorna än 
att sitta inne med de rätta svaren. 

och var kommer de lycklIga länsbiblioteken in? Jo, 
de ler förnöjt åt att de har hjälpt till att lyfta fram 
så mycket kreativitet och framåtanda, så mycket 
mod och entusiasm. Vilka var deras verktyg? Ly-
hördhet, gott samarbete, några sammanhållande 
händer och en portion projektpengar. 

I vår egenskap av chefer för Länsbibliotek Uppsala 
och Regionbibliotek Stockholm vill vi ge alla in-
blandade en eloge för det goda samarbetet. Vi vill 
säga tack till bibliotekschefer och personal från de 
deltagande biblioteken som gjort jobbet. Konsulen-
terna vid våra båda länsbibliotek vill vi lyfta fram 
för att de fört projektet i hamn. Och sist men inte 
minst vill vi ge en ros till Marie-Louise Riton, chef 
för Uppsala stadsbibliotek som var den som sådde 
fröet till hela det framgångsrika projektet.

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Uppsala

Det blir bättre när man samarbetar 
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inledning

tankarna krIng ett mer ”begripligt” bibliotek är 
inte nya i Sverige. Många tidigare försök har gjorts 
runt om i landet på 80- och 90-talen. Men hur an-
vändarvänliga är biblioteken egentligen nu en bit 
in på 2000-talet? Märks användarnas perspektiv i 
biblioteket? Om inte – är tiden mer mogen nu för 
nya försök?

hösten 2005 bevIljades Länsbibliotek Uppsala ett 
bidrag från Stiftelsen framtidens kultur för en för-
studie om hur man kan skapa ett verkligt använ-
darvänligt bibliotek. Initiativet kom från Uppsala 
stadsbibliotek som planerade ett nytt bibliotek i 
stadsdelen Stenhagen. Det skulle stå klart hösten 2008. 
Nu fanns chansen att gestalta ett perspektivbyte.

Förstudien
I förstudIen, (se www.lul.se/lb under Projekt) kom 
man fram till att det fanns anledning att bygga vi-
dare på vunna erfarenheter och ta ytterligare steg 
mot att skapa bibliotek som svarar mot besökarnas 
behov och önskemål. Studien av tidigare projekt 
visade att utlåningen hade ökat vid alla försök där 
man infört nya sätt att ställa upp samlingarna. De 

studiebesök som gjordes i samband med förstu-
dien bekräftade också att biblioteksrummet och 
föremål som kan associeras till medierna har stor 
betydelse för ett ökat intresse för läsning. Men trots 
de lyckade satsningarna i de tidigare projekten vi-
sade studien att dessa bibliotek fått förvånansvärt 
få efterföljare. Förutom till förstudien, som gjordes 
av tre personer från olika bibliotek i länet, räckte 
pengarna också till en studieresa till biblioteken i 
Fredrikshavn och Hjørring (se www.lul.se/lb un-
der Projekt).  

Tillsammans är vi bättre
hösten 2006 knöts kontakter mellan Länsbibliotek 
Uppsala och Regionbibliotek Stockholm och vi be-
slöt att gemensamt starta projektet Det frågeorien-
terade biblioteket (FrågeO). Projektnamnet täcker 
egentligen inte det vi har ägnat oss åt, men vi kom 
inte på något bättre. I februari 2007 var samman-
lagt elva kommuner i de två länen beredda att prö-
va att till delar eller i sin helhet skapa bibliotek som 
utgår från användarna, inte från klassifikations-
systemet, datasystemet eller personalen. Projektet 
har omfattat seminarier med föreläsningar och 

Inledning
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inledning

”För att kunna inta ett användarperspektiv som 
också uppfattas av besökarna måste vi sätta oss 
in i användarnas behov”

workshops, egna undersökningar på biblioteken, 
förnyelsearbete utifrån resultaten och medverkan 
av experter som valts utifrån bibliotekens egna be-
hov. FrågeO har finansierats med länsbibliotekens 
och de deltagande bibliotekens egna medel.

Användarperspektivet
skIftet från att se på verksamheten utifrån ett 
organisations-/biblioteksperspektiv till att anlägga 
ett individ-/användarperspektiv är att likna vid 
teknikskiftet på 1990-talet, men det här skiftet är 
inte tydliggjort, diskuterat och genomfört på sam-
ma sätt som teknikskiftet. Barnbiblioteksverksam-
heten med projekten som vilat på Barnkonventio-
nen, På barns och ungdomars villkor, Hissa segel 
och bygga vindskydd och DOFF har gått före med 
sin inriktning på barns behov och på att få barnen 
att påverka och medverka. Men resultaten är inte 
så synliga i biblioteken. För att kunna inta ett an-
vändarperspektiv som också uppfattas av besökar-
na måste vi sätta oss in i användarnas behov. Men 
vad vet vi egentligen om användarens behov? Hur 
tar vi reda på dem? Många bibliotek genomför åter-
kommande undersökningar, men vi var inte över-

tygade om att man i handling tar konsekvenserna 
av den information man får fram. Vi kunde se att 
biblioteken många gånger grundar sin verksamhet 
på gissningar. Till den första projektträffen bjöd vi 
därför in Åse Hedemark, doktorand vid Institutio-
nen för ABM vid Uppsala universitet. 

Åse Hedemark beskrev metoderna för använ-
darstudier med hjälp av tre metaforer.

Den första metaforen var människor i en park. 
Parken är en metafor för ordnade samhällsstruk-
turer, människor styrs av dem och ses som delar 
av mönstret. Man studerar vanor hos grupper av 
användare. Metoderna är kvantitativa, de ger en 
grund och ytlig ögonblicksbild och de speglar en 
traditionell bild av biblioteket. De har strukturori-
enterade ansatser, man tittar på hur olika system 
används och syftet är att förklara.

båten på havet var den andra metaforen för använ-
darstudier. Metaforen är en bild för hur samhället 
är ett resultat av enskilda individers val. Den en-
skilde blir viktig att studera och förstå och studi-
erna är alltså individorienterade. Den här typen 
av användarstudier använder kvalitativa metoder, 
man studerar olikheter och syftet är att förstå. En 
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inledning

helt individorienterad gren av ”båten på havet” är 
t.ex. Carol Kulthaus användarstudier.

den tredje typen av användarundersökningar be-
skrevs med hjälp av metaforen båten i parken.
Den typen av användarstudier har en kontext-
baserad ansats, användaren studeras i ett socio-
kulturellt sammanhang och kvalitativa metoder 
kombineras med kvantitativa. Som exempel på 
den typen av ansats är de danska biblioteksfors-
karna Jochumsen & Rasmussens Gør biblioteket 
en forskel?

Slutgissat! 
vI vIlle alltså med stöd av flera olika slag av un-
dersökningar tillsammans med projektdeltagarna 
skaffa oss djupare och bredare kunskaper och verk-
ligen ta reda på hur besökarna använder bibliote-
ket, vad de tycker om biblioteket och vad de önskar 
av biblioteket. Det inledandet seminariet fick rub-
riken Slutgissat! 

fokusgrupper, enkäter och observationer är de 
metoder som använts i projektet men projektbib-

lioteken har också varit kreativa när det gäller att 
hitta (på) användbara metoder. Mer om det i ett 
kommande avsnitt. 

Andra glasögon
hela projektet har karaktärIserats av kunskaps-
byggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Beri-
kande kontakter med övriga projektdeltagare har 
skett vid seminarierna varje termin. De tre sista 
seminarierna har kunnat förläggas till de bibliotek 
som fått helt nya lokaler och där projektidéer som 
befunnit sig i idévärlden kunnat ses och studeras i 
sinnevärlden. 

föreläsare med olIka bakgrund och perspek-
tiv har bjudits in att medverka vid seminarierna.  
Arkitekt Daniel Koch har föreläst på teman Bib-
liotek och kunskapsbyggande och Rummet som 
idéproducent. Han utvecklade tanken om hur bib-
liotek presenterar sina samlingar och vad det får 
för konsekvenser för upplevelse och användning. 
För vem, i samband med vad, i vilken situation hör 
kunskapen hemma och hur tar brukaren den till 
sig? Petra Trobäck-Sjövall, konsult och expert på 

”Många bibliotek genomför återkommande 
undersökningar, men vi var inte övertygade 
om att man i handling tar konsekvenserna 
av den information man får fram”
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inledning

hur en butik ska se ut för att kunderna ska hitta 
lättare, trivas bättre, stanna längre och därmed 
köpa mer har medverkat i projektet. Utifrån sina 
erfarenheter talade hon om hur biblioteken kan 
öka lusten till lån, användning av tjänster och åter-
besök – hur vi kan skapa en ”säljande” och inspire-
rande biblioteksmiljö. 

Studieresa till Nederländerna
hela projektgruppen gjorde I augusti 2007 en 
gemensam studieresa till Nederländerna, där 
vi besökte ett antal bibliotek, alla med tydliga 
profiler. Deltagarna uppmanades att försöka an-
knyta sina intryck till de idéer och tankar som 
föreläsare i projektet fört fram. T.ex. hade Malin 
Ögland vid ett seminarium i Uppsala resone-
rat kring bibliotekens arbetsredskap medierna, 
rummet och kompetensen. För att ”skärpa blick-
en” fick dessa begrepp, plus en fjärde fråga om 
barnperspektivet, utgöra grundstrukturen vid 
våra studiebesök. 

MeDierna
• Hur synliggörs e-medier och e-tjänster?
• Hylluppställning. Genrer? Utbrytningar?
• Exponering?
• Vilka olika medier finns? Märks några tyd-
liga prioriteringar?

ruMMet
• Entrén – hur utnyttjar man den? Vad finns i 
närheten?
• Kan du hitta några ”signaler” som rummet 
ger till användaren?

koMpetensen
• Bemötande – är bibliotekets idé och vision 
tydligt iscensatt? På vilket sätt?
• Kan du avgöra om det finns ett konkurreran-
de eller kompletterande förhållningssätt till 
bibliotekets omvärld?

barnperspektivet
• Hur märks det om – och i så fall hur – biblio-
teket samarbetar med barn och unga?

En fyllig 
rapport 
från stu-
dieresan 
finns på 
www.lul.
se/lb. 

Besökarnas egna utställningar på biblioteket i Heer hugowaard
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Bjud hem en expert
projektbIblIoteken har också erbjudits möjlighet 
till ”hemma-hos-expertis” som en form av fördjup-
ning av de egna projekttankarna på hemma-plan 
och för att kunna förankra projekttankarna i hela 
personalgruppen. Projektbiblioteken fick ett antal 
förslag på arkitekter, inredare, scenografer, biblio-
tekskonsulter men självklart fick man också föreslå 
någon annan utifrån de egna delprojektens behov. 
Till vår glädje har det också förekommit att man 
varit hemma-hos-experter hos varandra. 

tre bIblIotek har, som tidigare nämnts, fått helt nya 
lokaler under projekttiden. Alby i Botkyrka kom-
mun med inriktning mot barn och unga invigdes i 
maj 2008 och är starkt inspirerat av projektet. Där 
prövas exempelvis ett helt nytt uppställningssys-
tem för medierna. 

ytterlIgare två projektbIblIotek har invigts eller 

återinvigts under projekttiden. Stenhagens biblio-
tek i Uppsala och Bibliotek Forum Nacka. Stenha-
gen är ett helt nytt bibliotek mitt i ett spännande 
samarbete med många verksamheter under sam-
ma tak. Möjligheternas hus kallar man sig och hu-
set rymmer förutom förskola och grundskola, ett 
allhus med lärcentrum, musikskola, volontärverk-
samhet, elev- och seniorrestaurang, musik- och 
dansstudio, ateljéer, fritidsgård, café och bibliotek. 
Biblioteket Forum Nacka har byggts om totalt och 
har sökt en ny roll i den utmanande miljö som ett 
köpcentrum innebär. 

det frågeorIenterade bIblIoteket har varit ett 
drömprojekt att arbeta med. Inte bara för att Enkö-
ping påbörjat arbetet med Drömmarnas bibliotek, 
utan för entusiasmen hos deltagarna, dynamiken i 
processerna och känslan av att projektet hamnade 
”rätt” i de deltagande bibliotekens egna utveck-
lingsprocesser.

”Projektbiblioteken har också erbjudits möj-
lighet till ”hemma-hos-expertis” som en form 
av fördjupning av de egna projekttankarna 
på hemma-plan och för att kunna förankra 
projekttankarna i hela personalgruppen”
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metoder och redskap

för att verklIgen få ett användarperspektiv på 
verksamheten har biblioteken som sagt använt 
olika metoder för att ta reda på mer om hur besö-
karna använder biblioteket, vad de tycker om bib-
lioteket och vad de önskar av biblioteket. 

Fokusgrupper
fokusgrupper är en form av strukturerat samtal 
för att ta reda på hur folk tänker och resonerar om 
ett visst fenomen. Samtalet följer ett på förhand 
utarbetat formulär. Man börjar med allmänna 
frågeställningar, kommer till samtalets fokus och 
avrundar sedan med lite bredare frågor. Gruppen 
leds av en person som till sin hjälp har en assistent 
eller bisittare. Samtalet bandas eller det förs an-
teckningar. Ett par, tre timmar är lämplig längd på 
samtalet. ”Fokusgruppen passar biblioteksvärlden 
dels för att de ger mycket information med begrän-
sad arbetsinsats, dels för att samtalsformen passar 

i bibliotekskulturen”, skriver Lena Lundgren i en 
användbar handledning. (Lundgren, 2006)

fokusgruppen kom att blI den metod som sju bib-
liotek av elva använde sig av. Upplands Väsby till 
exempel, genomförde fem gruppintervjuer inför 
sitt idéprogram om ett Framtida bibliotek. Bagar-
mossens bibliotek intervjuade två grupper med 
småbarnsföräldrar. Intervjuerna resulterade i att 
ett pentry förvandlades till ett sagorum med ny 
färg på väggarna, matta, madrass, kuddar på golvet 
och roliga lampor. Temautställningar som tidigare 
vänt sig ut mot gatan och av allt att döma var osyn-
liga för besökarna vändes inåt mot besökarna inne 
i biblioteket. Klädhängare på barnavdelningen in-
förskaffades och andra detaljer kunde ändras som 
ett vant hemma-öga hade blivit blint för.

hur samlar man då deltagare till en fokusgrupp? 
Alby försökte först värva deltagare på Alby torg. 

Metoder och redskap

Exempel på ett obser-
vationsschema från 
Upplands Väsby

Person 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kön M K M K K M M K M M M K M M M K M
Ålder V V V Ä U Ä V V V V Ä U Ä V V V V
Tid in 10.00 10.30 11.00 11.22 12.03 12.22 12.33 13.00 13.02 13.33 14.03 14.33 14.41 14.46 14.54 15.26 15.56
Tid ut xxx 11.21 xxx xxx 12.26 13.00 12.58 13.01 13.36 14.13 14.58 14.38 14.46 14.52 15.28 xxx 16.09
Summa min. >1 tim 51 > 1 tim > 1 tim 23 38 25 1 34 40 55 5 5 6 34 > 1 tim 13

Bänk entrén 1
Infobord 2
Info-disk 3, 5 2 10 1, 3 2 3 2, 4
Skrivare 6
Låna 8 2
Lämna 4 1 1
Kopiator 1, 3 1, 3, 5
Anslagstavla 4 3
Talböcker 1
Skylt. böcker 3
Vuxen-fack 2, 4
Vuxen-skön 6
KUR-böcker
Barn-fack
Barn-skön
Skivor/film 3
Ljudböcker
Språkkurser
Katalogdator 5
Bokningsdator 1, 4, 6 1 1 1
Internetdator 3 7, 9 1 2, 4
Datorrum 1 2, 7 2 5, 7
Tyst läsrum 1
Bord/läsplats 2 2, 4, 6
Tidn/tidskr. 5 1 1, 3, 5 1

Antal platser 1 3 1 4 3 9 1 1 2 2 1 3 3 2 2 5 1

"Planlöst" 2, 3, 4

Första observationstillfället: 2007-03-20 Andra observationstillfället: 2007-03-27

Tredje observationstillfället: 2007-04-03 Fjärde observationstillfället: 2007-04-14

Person 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kön M K M K K M M M K K K M K K K M K M K M

Ålder V B V V V V U V V V V V V V V V U V V V

Tid in 16.00 16.32 17.05 17.36 17.50 17.59 18.08 18.41 11.02 11.05 11.13 11.38 12.08 12.14 12.20 12.23 12.53 13.12 13.23 13.32

Tid ut 16.38 17.11 17.49 17.48 17.53 18.08 18.48 19.01 11.03 11.12 11.38 12.17 12.13 12.20 12.21 12.54 13.12 13.21 13.31 14.16

Summa min. 38 39 44 12 3 9 40 20 1 7 25 39 5 6 1 31 19 9 8 44

Bänk entrén
4

4

Infobord
Info-disk 2, 6, 12 3 1 2

4 2 2 1
2 2

Skrivare
11

Låna
5

2 9
3 5

Lämna

1 1

Kopiator

3

Anslagstavla
Talböcker

1

Skylt. böcker

1
3

Vuxen-fack 8 2
1, 3 1, 3, 5, 7

1

Vuxen-skön 7

4

KUR-böcker

4

Barn-fack 3

Barn-skön 4

1

Skivor/film

2, 8

Ljudböcker
1

Språkkurser

2

Katalogdator 2 1

2

Bokningsdator 1, 3

3

Internetdator 1 5

2

Datorrum 10, 13

1, 4

Tyst läsrum
1

Bord/läsplats 2 5 4, 9

6

Tidn/tidskr. 1
1

1 1

Antal platser 2 5 8 5 1 2 1 1 1 2 3 5 2 2 1 1 4 5 3 3

"Planlöst" 2, 3, 4 7, 8
1, 2, 3, 4
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Det var svårt. Ett bättre sätt var att vända sig till 
högstadieskolorna och för den åldersgruppen 
fungerade det bäst att träffa flickor och pojkar för 
sig. Vad önskade de sig? ”Ett bibliotek att vara stolta 
över med sköna soffor och kaffe, medierum/verk-
stad och generösa öppettider.” ”Vi skulle våga vara 
unika och vi skulle lyfta fram det lokala. Pojkarna 
önskade sig spel och flickorna ett kreativt rum att 
hänga i med kompisarna. Besökarna ville vara ak-
tiva. Och så skulle det vara lätt att hitta.”

värmdö kommun samlade ihop en fokusgrupp med 
både namnkunniga och vana biblioteksbesökare 
för synpunkter på biblioteksrummet, diskarnas ut-
formning och skyltning. Biblioteket i Gustavsberg 
ser ut som en fyr, ett vackert biblioteksrum i flera 
våningar med hål i mitten. Genom sitt deltagande 

i projektet ville man undersöka om det var möjligt 
att göra det speciella rummet mer tillgängligt ur 
besökarens synpunkt. Resultaten från fokusgrup-
pen matchades sedan med en intern fokusgrupp 
med biblioteksanställda, en större brukarenkät 
och synpunkter från hemma-hos-experten Kerstin 
Drotz-Skeppstedt. Ett förbättrat skyltprogram
som både tillvaratar rummets speciella karaktär 
och tydlighet för besökarna blev resultatet.

trollbäckens bIblIotek I tyresö testade också fo-
kusgrupper, en med föräldrar till sexåringar och 
tre grupper med barn och ungdomar från mel-
lanåldrarna upp till högstadiet. ”Inga revolutione-
rande idéer men däremot massor av praktiska tips. 
Dessutom lärde vi oss tekniken med fokusgrup-
per”, skriver personalen i sin rapport.

Nöjda besökare på Bagarmossens bibliotek
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tärnsjös bIblIotek fokuserade sitt gruppsam-
tal på det virtuella biblioteket. Hur mycket visste 
man om vilka möjligheter det fanns på bibliotekets 
webb? Vilka tjänster använde man? Ville man ha 
handledning för att hitta i databaserna? Det var en 
grupp mycket vana användare som samlades i det 
vackra biblioteket som en gång varit tingshus. En 
sak stod klar efter intervjun: Även de flitigaste an-
vändarna av on-line-tjänsterna hade mycket vaga 
begrepp om alla virtuella möjligheter som biblio-
teket erbjuder. Fokusgruppen i Morgongåva lät sig 
inte så lätt inordnas i ett strukturerat samtal. Den 
kom mer att handla om det fysiska rummet än det 
virtuella. Men även om syftet med samtalet inte 
blir det åsyftade har fokusgruppen ett värde. Den 
ger i allmänhet mycket material att arbeta med och 
som bieffekt signalerar den att bibliotekets perso-
nal är intresserad av en dialog med bibliotekets 
besökare. 

för det blIvande bIblIoteket i Stenhagens bild-
nings- och kulturcentrum var det svårare att ta 
reda på användarnas behov eftersom biblioteket 
ännu inte fanns i denna världen. Genom infor-
mella samtal och en enkät i bokbussen som körde 
i området, fokusgrupper med lärare och elever på 
den skola som de så småningom skulle samexistera 
med och en ständig dialog i referensgrupper inför 
bygget skapade man sig en bild av de blivande an-
vändarnas behov.

Observationer
fem av elva bIblIotek har prövat på att observera 
besökarnas rörelsemönster i biblioteket, hur länge 
de stannar, vilka aktiviteterna var osv. En observa-
tionsstudie från Värmland, som Anna-Christina 
Rutquist berättade om i projektets inledning, blev 
en stark inspirationskälla. Värmlandsundersök-
ningen visade t.ex. att en tredjedel av besökarna 
vistas i biblioteket bara en till två minuter, att hälf-
ten av besökarna lämnar biblioteket utan att ha lå-
nat något och att bara 5-10% av besökarna bestod 
av barn. Det var kalla fakta som inspirerade till 
liknande undersökningar på de egna biblioteken. 
Kunde det vara så illa? Den stora andelen blixtbe-
sök visade på vikten av att exponera medierna för 

”nära-dörren-upplevelser”, tänka igenom diskar-
nas placering och flödesscheman i biblioteket. 

upplands väsby var först ut och observerade 37 
besökare i biblioteket under sammanlagt tolv tim-
mar vid fyra olika tillfällen. Resultaten har använts 
i idéskissen till ett framtida bibliotek. Håbo funde-
rade på att flytta informationsdisken, men innan 
man gjorde det ville man vara säker på att det verk-
ligen var rätt ur besökperspektivet. Där prövades 
också att observera personalens bemötande gente-
mot besökarna, en betydligt mer grannlaga uppgift 
än att bara notera hur besökarna rör sig eller hur 
länge de stannar. 

för bIblIotek forum nackas del kan det bli intres-
sant att jämföra de observationer som gjordes före 
ombyggnaden med nya observationer nu när det 
nya biblioteket är i bruk. Kan man se några för-
ändringar? Stannar t.ex. besökarna längre, eller? 

I älvkarleby, enköpIng och håbo har länsbibliote-
ket gjort observationer inför kommande ändringar 
och ombyggnad. I Älvkarleby bekräftade observa-
tionerna att en ny placering av disken var rätt och 
det i sin tur ledde till en annan placering av hyl-
lor som i sin tur gett en annan känsla av rymd 
och ljus. Eftersom det finns få observationsstu-
dier i biblioteksmiljö har vi prövat oss fram och 
momenten analys, återkoppling av resultat och 
tillämpning av observationerna behöver vi samla 
mer erfarenhet av.

andra yrkesgruppers blIck på biblioteket
Både genom föreläsningar och i konkret handling 
har inslag med ”den andres blick på verksamhe-
ten” varit en viktig komponent i projektet. På fem 
bibliotek av elva har scenografer varit inkopplade, 
antingen i bibliotekens delprojekt eller som hem-
ma-hos-experter. 

älvkarleby lät en scenograf från Folkteatern i 
Gävle rita en bokborg som sedan byggdes av kom-
munalt anställda snickare. Besökarna stannar 
nu mycket längre och har fått något att stolt visa 
upp. ”Det var min pappa som byggde.” Två av bib-
lioteken, Älvkarleby och Tyresö, pekar på en mer 
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metoder och redskap

slumpmässig faktor – helt oberoende av projektet 
- som en viktig förändringskraft, nämligen byte av 
golv. När golvet väl var på plats engagerades Hugo 
Catolino, känd i biblioteksvärlden för att trolla 
med befintlig inredning, som Hemma-hos-expert 
i Trollbäcken. Han såg helt nya möjligheter i en för 
stor barnsoffa i småbarnsavdelningen. Den kunde 
förvandlas till en bokstavssoffa som också kunde 
fungera som teaterscen och bilderbokstrågen kun-
de förvandlas till ett tåg. 

I stenhagen har underhuset, en grafisk byrå med 
mångskiftande verksamhet, medverkat och riktat 
den andres blick på rummet och möjligheterna att 
orientera sig. De har både stått för den konstnärliga 
utsmyckningen och med sin lekfullhet medverkat 
i bibliotekets informationssystem. Man valde att 
samla medierna i fyra spår med färgkoder och 
prickar på golvet, gavlar och knubbtexter: Fakta, 
skönlitteratur, tidningar och tidskrifter, ljud och 
bild är de fyra spåren. En del knubbar har anime-
rade filmer och här och där finns knubbar med 
ord som man inte känner igen från klassifika-
tionssystemet.

på bIblIotek forum nacka som ligger i en galleria 
genomfördes tio intervjuer med butiksanställda 
för att undersöka deras syn på biblioteket, infor-
mationsbehov och relation till olika medier. För-
hållandet mellan biblioteket och resten av galleri-
an, dess anställda och dess besökare både rumsligt 
och socialt var av betydelse inför ombyggnaden. 
”Var finns personalen? Vad använder ni pengarna 
till?” var exempel på funderingar som informan-
terna uttryckte kring biblioteket våren 2007. Det 
vore intressant att göra nya djupintervjuer våren 
2009 när biblioteket, med sin uttalade idé om att 
genomsyras av öppenhet och insyn, inbjudande 
till deltagande och samverkan mellan personal och 
besökare, står ”färdigt”. 

Användarmedverkan
bIblIoteken har på en mängd olika sätt försökt få in 
besökarnas synpunkter i verksamheten. Påhittigheten 

har varit stor. Förutom att samla in frågor under 
en period har man också försökt sig på annat. Bib-
liotek Forum Nacka prövade på att hålla möten 
inför öppen ridå kring inköp, gallring och pro-
gramverksamhet för att signalera öppenhet och 
uppmuntra till deltagande. ”Förstod de vad vi 
ville? Kände de sig inbjudna? Borde vi kanske ha 
annonserat mer innan varje möte och tydliggjort 
vad syftet var? Vad sker med kvaliteten i möte-
na?” var reflekterande frågor personalen ställde 
sig vid den interna utvärderingen efteråt. Men 
en tillåtande attityd till experiment är en viktig 
beståndsdel i att skapa ett bibliotek på använda-
rens villkor. Tidskriftskampanj då ett stort antal 
provexemplar beställdes till biblioteket och där 
besökarna fick möjlighet att skiva kommentarer 
eller sätta guldstjärnor prövades under ett par 
månader 2008. En idé för framtiden är att erbjuda 
biblioteksbesökare till inköpsrundor i Bokhan-
deln. Det har tidigare prövats i ett samarbete mel-
lan förlag och bibliotek på barnsidan men inte i 
vuxensammanhang.

projektet har säkerlIgen inte en gång för alla 
gjort att det nu är slutgissat, men det har medfört 
ett förhållningssätt där man på ett mer medvetet 
sätt försökt undersöka, pröva och genomföra för-
ändringar utifrån ett underlag. 

så långt som tIll att utvärdera och ompröva 
förändringarna har vi inte kommit under projekt-
tiden. Det återstår. Endast ett exempel på försök till 
utvärdering omnämns i projektbibliotekens rappor-
ter. Det är en dagbok eller loggbok som har funnits i 
informationsdisken för dagliga noteringar. Loggbo-
ken har sedan diskuterats på arbetsplatsmöten. 
Rent allmänt tror vi oss ha belägg för att det har va-
rit intressant för projektdeltagarna att pröva på nya 
metoder att verkligen undersöka hur saker och ting 
förhåller sig och för oss på länsbiblioteken har vi 
sett det som ett utmärkt sätt att delta i verksamhe-
ten som ”nära utomstående” som observatörer och 
fokusgruppsledare.

”En till-
åtande 
attityd till 
experiment 
är en viktig 
beståndsdel 
i att skapa 
ett bibliotek 
på använ-
darens 
villkor”
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intervju

på vilket sätt har du medverkat i projektet 

Det frågeorienterade biblioteket? 

– Jag föreläste för deltagarna om hur man kan 

undersöka och nå kunskap om biblioteksanvän-

dare och deras informationsbehov.

vilka är bibliotekens viktigaste utmaningar 

just nu?  

– Jag tror att en av bibliotekens viktigaste utma-

ningar idag är att hitta sin identitet och roll i relation 

till det omgivande samhället och dess behov. Det är 

inte nödvändigt, menar jag, att biblioteken hittar en 

enda identitet att enas om, utan snarare bör vi öpp-

na upp för större mångfald och pluralism vad gäller 

exempelvis bibliotekens verksamhetsinriktning. 

För att det ska ske bör vi exempelvis vidga och 

öppna debatter om bibliotekens framtida betydel-

se för fler aktörer. En ökad samverkan mellan olika 

grupper, organisationer eller enskilda aktörer som 

har intresse för institutionen tror jag kommer att bli 

helt nödvändig i framtiden. 

vad skulle biblioteken kunna bli bättre på? 

– Jag tror att biblioteken kan bli bättre på att sy-

nas och höras i olika sammanhang. Jag menar att 

det finns en risk att folkbibliotek hamnar i skymun-

dan och legitimitetsmässigt och ekonomiskt blir ut-

konkurrerade av andra institutioner som betraktas 

som mer angelägna för att de både politiskt och 

massmedialt syns och hörs mer.

åse heDeMark
doktorand vid institutionen för abm, uppsala universitet

” Jag tror att en av bibliotekens 
viktigaste utmaningar idag är 
att hitta sin identitet och roll 
i relation till det omgivande 
samhället och dess behov”
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från bokbestånd till medier och rum

det frågeorInterade bIblIoteket blev projektet 
som ställde användarna i centrum och lät deras 
synpunkter forma biblioteksrummet. Att ställa an-
vändaren i centrum och få ett utökat och fördjupat 
brukarinflytande har varit den röda tråden i de 
förändringsarbeten som påbörjats och gjorts. Ett 
gammalt känt problem för folkbiblioteken är det, 

för användaren, svårförståeliga SAB-systemet och 
de fullpackade hyllor med få möjligheter till expo-
nering. Många lyckade försök till förändring har 
gjorts genom åren i olika projekt runt om i landet. 
Erfarenheterna från dessa försök har varit ett stöd 
för de projektbiblioteken.

Från bokbestånd och 
avdelningar till medier och rum

Håbo bibliotek började med 
medierna... 
håbo bIblIotek hade redan tidigare inlett ett omfat-
tande förändringsarbete bland medierna på barn-
avdelningen. Samtliga böcker på Hcg hade delats 
in under rubriker som Spänning och spöken, Häst-
böcker, Sport, Kärlek. Facklitteratur för barn från 
12 år och uppåt placerades på vuxenavdelningen. 
Olika typer av medier för barn upp till 11 år sorte-
rades och exponerades under teman/ämneskatego-
rier utifrån användarnas frågor både intressemäs-
sigt och språkligt Några teman blev Ut och åka, 
Prinsar och prinsessor, Rita och måla, Laga mat 
och baka, Pyssla och skapa.
Detta arbete med medierna utvecklades vidare un-

der projektet och barnavdelningen på Håbo biblio-
tek har nu som Nina Halden Rönnlund, chef för 
Håbo bibliotek, skriver ”nästan helt frångått SAB-
systemet och i stället placerat in böckerna i kate-
gorier där faktaböcker och skönlitteratur blandas 
under ämneskategorier.”

… och fortsatte med biblio-
teksmiljön, rummet och möten
håbos utvecklIngsarbete Inom projektet har sin 
utgångspunkt i reflektioner över hur besökarna 
agerar i biblioteket. Man uppfattade att besökarna 
vill ställa frågor och möta bibliotekspersonalen, 
men att detta möte inte alltid äger rum. Kan man 
utveckla arbetssättet så att frågorna fångas upp och 

Lekfulla bokstöd på Håbo bibliotek. Alfons jobbar hårtBarnavdelningen på Håbo bibliotek har nästen helt frångått SAB-systemet
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från bokbestånd till medier och rum

utforma rummet så att det stödjer detta arbete? Pa-
rallellt med frågeinventeringar och kompetensdis-
kussioner började man fundera på rummet. Hur 
påverkar arkitektur och möblering besökarnas 
rörelsemönster? Är biblioteket öppet och inbju-
dande, uppmuntrar rummet till möten mellan be-
sökare och personal och besökare emellan? Utifrån 

observationsstudien av hur människor rörde sig i 
biblioteket samt en analys av de rumsliga förut-
sättningarna, beslöt man att förändra miljön och 
försöka underlätta människors möten. Tidnings-
hörnan gjordes om till ett tidningstorg där man 
kan fika, mötas och prata. En scen köptes in som 
används för olika aktiviteter, bland annat litterära 
luncher där bibliotekspersonal och besökare möts 
och diskuterar. För att dra till sig besökarna och 
fånga upp deras frågor påbörjades arbetet med att 
göra informationspunkterna till en ”mässmon-
ter” där personal och besökare kan röra sig fritt. 
Tanken är att montern ska utvecklas till att vara 
en attraktiv plats där besökaren kan få inspiration 
och information. I montern exponeras nya böcker, 
nyheter m.m. Johanna Uddén från Underhuset, en 
byrå med inriktning på information, formgivning 
m.m. fick uppdraget att ta fram förslag för att yt-
terligare utveckla denna yta.

Håbo bibliotek började med medierna 
och skapade sedan en scen

”Är bibliote-
ket öppet och 
inbjudande, 
uppmuntrar 
rummet till 
möten mel-
lan besökare 
och personal 
och besökare 
emellan?”
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från bokbestånd till medier och rum

Bibliotek Forum Nacka
bIblIotek forum nacka invigdes efter en genom-
gripande ombyggnad hösten 2008. Inför för-
ändringen skulle gallring av media genomföras. 
Användarna involverades bland annat i arbetet 
med poesi och tidskrifter. Vilka lyrikböcker 
tyckte besökare skulle behållas i den gallring som 
gjordes i samband med ombyggnaden? Genom 
att lägga en lapp i en förslagslåda och låna böcker 
visade man vilka titlar man värdesatte och inte 
ville bli av med. En tidskriftskampanj genomför-
des i januari-februari 2008. Personalen begärde 
in provexemplar från olika tidskriftsförlag och 
lät sedan besökarna föreslå vilka tidskrifter som 
skulle finnas i det nya biblioteket. Det var mycket 
uppskattat av besökarna. 

bIblIotek forum nacka är centralt beläget i ett köp-
centrum. Inför ombyggnaden arbetade man med 

scenarier utifrån ett antal olika ”besökstyper”, t.ex. 
Kajsa 6 år eller den äldre damen Fru Nilsson, och de-
ras tänkbara behov av rummet, medierna och kom-
petensen. Man arbetade med ett begrepp som ”empo-
werment”. Vad kan detta ord betyda för Kajsa, 6 år? 

Sagoberget- att klättra 
i, att sitta och läsa på 
eller för att samla en 
barngrupp

Bildskärmar vid nyhetstorget
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från bokbestånd till medier och rum

Sagostund 
i det blå

för utformnIngen av rummet har man använt sta-
den som förebild. Staden med dess olika torg och 
kvarter, alla med olika karaktär och uttryck. Från 
den livliga folkströmmen i köpcentret finns en vid 
och inbjudande entré till det första Torget. Det är 
en yta som erbjuder sköna sittplatser, tidningsläs-
ning och stora bildskärmar, som visar nyheter, do-
kumentärer, fotboll eller vad som kan vara aktuellt. 
Här finns också datorer, temaskyltning av böcker 
och ett café, som även serverar lättare lunchrätter. 
Denna första del utgör en övergångszon mellan 
bruset därute i gallerian och det lugnare biblioteket 
längre in. Rummet där är indelat efter olika intres-
seområden: Världen, Hem & familj, Barn, Kultur 
& nöje, Lustläsare och Fler språk.

varje område har sIn stIl, vad gäller sittplatser, 
färgsättning, exponering o.s.v. Hyllorna är olika 
höga, vilket både ger variation och underlättar orien-
teringen. Skyltningen är enhetlig, smart och flexibel. 
Centralt i biblioteket finns en yta, lämplig för pro-
gram av olika slag. Här finns en skärmvägg och glas-
vägg som kan användas för filmvisningar, bildspel, 
att informera om aktiviteter, klotterplank etc. I barn-
delen finns Sagoberget – att klättra i, att sitta och läsa 
på, eller för att samla en barngrupp. Exponeringen av 
medier är generös, varierad och idérik. Ett exempel 
är bilderböcker som frontexponeras från golv till tak, 
som en installation. Önskad bok kan förstås hämtas 
ner vid behov. Bilderbokstrågen har front i plexiglas, 
allt för att exponeringen ska bli optimal.
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från bokbestånd till medier och rum

Stenhagens bildnings- och 
kulturcentrum
stenhagen är ett nytt bIblIotek i Uppsala som in-
vigdes hösten 2008. Bibliotekets utformning och 
genomförande har präglats av samverkan med öv-
riga enheter i huset: skola, förskola, fritidsgård, all-
hus och sporthall. Det är ett folkbibliotek för alla 
i stadsdelen, även om inriktningen mot barn och 
ungdom är uttalad. Det är också ett bibliotek för 
skolan. Utifrån det tomma rummet skulle ett bib-
liotek skapas med brukarnas bästa i fokus. Fokus-
grupper, enkäter och frågeinventering, referens-
grupp av bibliotekarier och studiebesök ledde fram 
till tre ledord, rummet – medierna – bemötandet. 
Dessa ledord kom att följa hela arbetsprocessen, 
tänkandet kring inredning och utformning. Man 
ville ha ett rum som var flexibelt och hållbart i färg 
och materialval. Rummet måste fungera för alla. 
Det var viktigt att skapa ”rum i rummet” för olika 
gruppers behov och olika funktioner. Biblioteks-
rummet skulle också vara vackert och tilltalande 
i materialval. Det har blivit ett intressant rum med 
färgkoder och lekfullhet. Ett rum för olika mål-
grupper med många möjligheter att slå sig ner, 
läsa, kolla på datorer, sitta eller bara vara. Fyra oli-
ka färgspår leder och lockar besökaren in till olika 
delar av rummet. 

medIebeståndet har en betonIng på barn- och ung-
domslitteratur i volym och inköp men även när det 
gäller yta. Det innovativa sättet att namnge äm-
neskategorier som ”Mums” på knubben i stället för 

Qca ger en både lekfull och korrekt beskrivning av 
innehåll i hyllan. En stor del av arbetet med medie-
beståndet återstår. Det kommer att handla om pla-
ceringar, genreindelningar, förändrade ämnesord 
och sammanslagningar av olika signum. Stor vikt 
kommer att läggas på aktiviteter kring medier till 
exempel bokcaféer, vetenskapsklubbar, pysselverk-
städer, World Guitar Hero.

Fyra olika färgspår 
leder och lockar be-
sökaren in till olika 
delar av rummet
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intervju

på vilket sätt har ni medverkat i projektet Det 

frågeorienterade biblioteket?

– Vårt företag Underhuset har utformat ett infor-

mationssystem i Stenhagenbiblioteket som skulle 

göras lättillgängligt och lockande. Vi använde oss 

av spår på golvet, lackade hyllgavlar, infoskyltar, 

animationer och ett lekfullt konstverk. Under temat 

Bjud hem en expert har Underhuset hälsat på Håbo 

bibliotek och skissat på ett förslag till en hörna med 

flera funktioner: information, sittplats, mötesplats, 

exponering.

vilka är bibliotekets viktigaste utmaningar?

– Att profilera sig i samlade miljöer (centrum) 

på ett naturligt och samtidigt lustfyllt sätt. Det kan 

vara genom färger, logotyp, inredning eller något 

annat identitetsskapande. En liten presentshop, 

kanske, som museer har? Kafé, förstås.

vad skulle biblioteken kunna bli bättre på eller 

hur vill du att biblioteken ser ut 2020?

 – Att väcka nyfikenhet kring litteraturen, t ex 

genom ”icke-bibliotekiska” kategoriseringar och 

snygga exponeringar. Man vill få plats med så 

mycket förutom böcker i ett bibliotek – lekhörna, 

utklädning, anslagstavlor, datorer, läshörna, ut-

ställningar, barnteckningar, o.s.v. Det borde vara 

mer samlat och enhetligt. Många bibliotek verkar 

vara rädda för tomma ytor.

erik heDMan
konstnär och animatör

johanna uDDén
utställnings- och grafisk formgivare

”Att väcka nyfikenhet 
kring litteraturen, t. ex. 
genom ’icke-bibliotekiska’ 
kategoriseringar och 
snygga exponeringar”
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från bokbestånd till medier och rum

Biblioteket en fyr

den runda lokalen I gustavsbergs bibliotek erbju-
der en verklig utmaning. Rummet är arkitekto-
niskt värdefullt men svårmöblerat och det har varit 
svårt att hitta en lämplig form för skyltning. För-
bättring behövs med respekt för besökaren och för 
lokalens och inventariernas värde. Fokusgrupper 
har genomförts för att få svar på olika frågor. Vad 
tycker man om biblioteksrummet? Vad gör det bra 
respektive dåligt? Vad gör det lätt eller svårt är att 
hitta? Hur fungerar det med diskarnas utformning 
och placering? Med skyltningen? Det framkom 
många positiva utsagor om samspelet med besö-
karna men också att skyltningen behövde komplet-
teras. Man önskade mer lättöverskådliga boktips 
från personalen, mer tematiserade litteraturtips 
och mer exponering av ny litteratur. Speciellt skylt-
ning och placering av inventarier och litteratur var 
viktigt, framkom det vid fokusgrupperna. För en 

bättre och förenklad skyltöverblick har man anlitat 
arkitekt Kerstin Skeppstedt-Drotz, som under för-
sta halvan av 2009 kommer att utarbeta ett förslag. 
Värmdö ska också under 2009 påbörja ett arbete 
kring bemötande, som också hänger ihop med bib-
liotekens användarorientering. I nuläget finns ett 
nytt huvudbibliotek i den nya biblioteksplan som 
under våren ska tas av den politiska ledningen i 
kommunen. Kunskaperna från projektet tar man 
med sig när planeringsarbetet med ett nytt biblio-
tek kommer igång. 

flera av de deltagande bIblIoteken har arbetat sys-
tematiskt med medier på barnavdelningar, de har 
genomfört ändringar i arbetssättet och biblioteks-
miljön utifrån användarnas önskemål och behov. 
Många har inlett ett större och genomgripande ar-
bete med mediebeståndet i hela biblioteket och ett 
bibliotek har genomfört det fullt ut, Alby bibliotek. 
Mer om det i det följande.

”Speciellt skyltning och placering av 
inventarier och litteratur var viktigt, 
framkom det vid fokusgrupperna”
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Planritning – 
Gustavsbergs 
bibliotek
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att överraska är att öppna sinnena. Att visa 
att bibliotek kan vara så mycket mer än det man 
vanligen föreställer sig. Besökarna, kommuninvå-
narna, kommunpolitikerna bär så många färdiga 
föreställningar om hur ett bibliotek ser ut, hur det 
fungerar. Vi som arbetar i biblioteken vet att de har 
så mycket mer att erbjuda. Genom att överraska 
kan vi rubba de färdiga föreställningarna. Vi efter-
lyser en större mångfald av former i biblioteken, ett 
moment av lek och av sinnlighet, kanske ett utbud 
av bibliotek med olika tilltal, olika utformning där 
var och en kan finna sitt favoritbibliotek. I Alby 
ville vi använda rummet till att vända och vidga 
bilden av biblioteket och knyta nya associationer 
till ordet bibliotek, ge nya signaler. ”Kan ett biblio-
tek se ut så här?!” 

I botkyrka arbetar vI med ett utvecklingsprogram 
för biblioteken som vi kallar Rum som överraskar. 
Alby nya bibliotek var vårt pilotprojekt. Men finns 
det då ett värde i själva överraskningen? Är inte 
det viktigaste att biblioteket fungerar väl, att det är 
fyllt av attraktiva medier och lockande verksam-

heter, att det är lätt att hitta, överskådligt och be-
gripligt? Naturligtvis är alla dessa aspekter vikti-
ga. Men det finns en likriktning bland de svenska 
biblioteken som vi vill bryta. I vår egen kommun, 
Botkyrka, har alltför litet fokus lagts vid biblio-
teksrummen, vid den estetiska eller rumsliga ge-
staltningen. Det mesta handlar om innehållet, om 
en logisk disposition av medier och sittplatser där 
det praktiska och funktionella – kanske präktiga 
– har prioriterats framför det estetiska och spän-
nande – upplevelsen. Ändå är Botkyrka en upple-
velsekommun och Långt ifrån lagom. Det måste 
också gälla biblioteken!   

bIblIoteken har en djup förankrIng bland invå-
narna. Man talar om nya bibliotek som ”mötes-
platser”, men hur mycket har egentligen föränd-
rats? Vill vi göra verklighet av att nå nya grupper, 
att nå utanför dem som redan hittat till biblio-
teket, måste nog mer till. Nästan varje kommun 
prioriterar barn och unga i sina måldokument, 
men syns det i biblioteken? Och lyckas vi nå ut till 
unga invånare? 

Rum som överraskar

Entrén till Alby 
bibliotek lovar 
upplevelser
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Uppdraget – ett nytt slags 
bibliotek
det uppdrag vI gav våra arkitekter när de skulle 
arbeta med Alby bibliotek var därför att göra 
ett bibliotek som inte såg ut andra, som gav 
andra signaler än de traditionella. Redan ute på 
gångstråket möts idag besökaren av den lysande 
ljusskylten på skärmtaket. ”Mer bio än bibliotek” 
var ett av de uttryck vi använde för att ange vilka 
associationer vi ville att biblioteket skulle förknip-
pas med. Inte för att göra biblioteket mindre 
seriöst utan för att förmedla lusten, upplevelserna 
som ryms i biblioteket.  Kanske skulle fler – och 
andra – människor komma, om vi signalerade ett 
annorlunda bibliotek? Så är det också idag. Många 
lockas av det synliga läget och det tydligare tillta-
let. Och Albyborna är stolta över sitt bibliotek. 

vI vIlle skapa ett ungt tIlltal, locka unga besöka-
re. Vi hade redan många ungdomar i det tidigare 
biblioteket, men då fungerade biblioteket mer som 
en värmestuga, ett ställe att hänga på. Nu ville vi 

att biblioteket skulle utstråla kreativitet, locka till 
upplevelser, läsande och skapande med ord i fokus. 
Besöks- och lånesiffrorna bekräftar idag att vi nått 
många unga. Besöken har ökat med 38 % (vi hade 
redan höga besökssiffror). De unga lånen har ökat 
med 78 % jämfört med året innan. Vuxnas lån har 
ökat med 65 %. Ungdomar deltar i kreativa verk-
städer, de bidrar till biblioteket genom att lämna 
in eget material till Demoteket, de framträder med 
egna texter, musik, bilder m.m. i biblioteket. 

Mötet bibliotekspersonal – 
arkitekter
hur gIck då dIalogen med arkitekterna till? Lycka-
des vi formulera uppdraget? Hur tolkade arkitek-
terna det vi uttryckte? En viktig fas för att hitta 
fram till ett fruktbart samspel, var att lära känna 
varandra något, att söka förstå varandras språk 
och associationer. 

arkItekterna gav oss I förstudIen en oväntad bild 
av rummets möjligheter. Där vi hade sett en rätt 

”Det finns en likriktning bland de 
svenska biblioteken som vi vill bryta”
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trist lokal med lågt i tak och föga intressant gatu-
bild utanför, såg de ett rum med rymd och ljus, 
med bortlyft innertak och nya höga fönster där 
ljuset flödade in. De gav genast en lekfullhet åt 
rummet med det röda taket och nischerna längs 
långväggen och gav också exteriör och utemiljö 
ett lyft. Vi kände att det kunde bli spännande att 
jobba med dem! Vi sökte beskriva hur själva rum-
met skulle öppna alla sinnen och låta besökaren 
upptäcka nya världar av kunskap och upplevelse. 
Vi gav också utblickar till bl.a. Idea Stores i Lon-
dons utkanter. 

ändå blev den första InterIörskIssen alldeles för 
traditionell. Vi beskrev vår idé vid ett möte. Erik 
Möller, arkitekten, prövade att visualisera idén 
med pennan i hand. Han lyssnade och ritade cirk-
lar och halvcirklar på papperet. Bokhyllor och sof-
for kombinerades i böljande former och visade på 
de runda formernas rumsliga möjligheter, för både 
avskildhet och gemenskap. Vi har ännu kvar den 
där skissen – den blev avgörande.

Mitt emellan framsynthet 
och dårskap
det kom att vIsa sIg att de runda formerna också 
rymde svårigheter. Halvvägs hade vi ett allvarsmö-
te i vår arbetsgrupp då vi diskuterade om vi skulle 
lämna idén, men ingen ville släppa tanken på att 

pröva de runda hyllornas möjligheter. Vi dök 
rakt in i konstruktion av hyllor och förvarings-
lösningar för olika medier. Med facit i hand kan 
man konstatera att vi borde ha haft en erfaren 
konstruktör med oss redan från början i arbetet. 
Oväntade problem dök upp, som när tidskrifts-
förvaringen inte visade sig fungera eller när böck-
erna i den första prototypen föll ur hyllan vid ett 
lätt tryck. Just det ledde till de fasta bokstöd som 
nu finns i alla hyllplan och har visat sig oerhört 
behändiga. De både håller böckerna på plats och 
ger oss ett bibliotek helt utan bokstöd. En annan 
idé vi prövar är ett bakåtlutande hyllplan i varje 
sektion för kombinerad förvaring och expone-
ring. Man bläddrar bland böckerna på samma 
sätt som bland cd-skivor och böckerna skyltar sig 
själva. 

det fanns stunder längs vägen då hela projektet 
tycktes sväva mitt emellan framsynthet och dårskap. 
Och det krävdes förvisso ett visst mod. Vem vet vad 
besökarna skulle tycka? Var detta professionellt? Hur 
skulle resultatet bli? Kunde vi svara inför kom-
munmedborgarna? Det kunde ju ha bli en flopp 
– med kommunala pengar! Och vad skulle kom-
mande medarbetare tycka, skulle de svära över oss 
och finna biblioteket opraktiskt? Att nu veta att 
biblioteket fungerar och uppskattas av både besö-
kare och personal är härligt! Men en spännande 
resa var det!  

”Ingen ville släppa tanken på att pröva 
de runda hyllornas möjligheter”
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Dialog och ömsesidig respekt
för att dIalogen ska kunna fungera fick vi lära oss 
vara tydliga, att kunna förklara och komma förbi 
fackspråket. Bibliotekspersonalen måste stå för vad 
rummet ska rymma, för idéinnehåll, tanke, anda, 
vilken funktion det gäller eller vad vi vill signalera. 
Arkitektens roll är att svara på hur detta ska ge-
staltas. Hur forma rummet och/eller inredningen 
så att idén blir tydlig och verksamheten fungerar? 
Hans eller hennes roll är att komma med lösning-
arna, gärna med det oväntade, det vi aldrig kunnat 
tänka ut själva. 

vI förväntar oss lätt att arkitekterna ska lösa allt. 
Men det är vi som måste beskriva funktionen, för-
klara vad det är vi vill uppnå, både konkret och hur 
vi vill att det ska uppfattas. Sedan måste vi överlåta 
till arkitekterna att föreslå hur det ska gestaltas. Vi 
måste kunna lita på arkitekterna, när det gäller det 
rumsliga, färger, former, estetik. Där är arkitekten 
experten, där ska inte vi komma med förslag till 

lösningar, former, färger. Arkitekterna har en helt 
annan kunskap, idérikedom och blick att tillföra. 
Däremot ska vi givetvis reagera på förslagen, se om 
de är bra och kan fungera. Det gäller att nå balans 
mellan funktion, uttryck och estetik. Men vi behö-
ver arkitekternas kunskap om hur man kan visua-
lisera i rummet, hur vi påverkas av själva rummet.

men även nytänkande arkItekter kan bära på gam-
la föreställningar och associationer kring biblio-
tek. Lånebiblioteket, det tysta bokrummet präglar 
ofta bilden fortfarande. Vad det innebär att vara ett 
modernt bibliotek i en förortsmiljö måste kanske 
förklaras. Rummet ska stödja oss i att skapa en öp-
pen och välkomnande miljö som samtidigt bidrar 
till att dämpa oro, stoj och konflikter mellan olika 
besökargrupper. Då måste vi kunna konkretisera 
bilden, förklara hur vardagen ser ut.  

flexIbIlItet är ett begrepp vI använder i bibliote-
ken. Arkitekterna ställer sig något frågande inför 

Det snurrar och svänger i Alby bibliotek där de mobila hyllorna inte tar plats utan skapar rum



Det frågeorienteraDe biblioteket | en rapport28

rum som överraskar

långtgående flexibilitet. Själv kan jag känna att vi 
ofta överdriver. Om vi tror att själva rummet är 
viktigt och lägger ner resurser på att låta arkitekter 
forma en miljö kanske vi ska begränsa flexibilite-
ten till vissa delar av rummet. Kanske ge möjlighet 
till programytor eller utställningar till exempel. 
Total flexibilitet kan lätt leda till upplösning. Ti-
digare har vi ofta haft problem med ett ohämmat 
växande, en hylla till här, ett exponeringsställ där. 
Till slut är helhetsintrycket borta och biblioteket 
alltför belamrat. I Alby kan vi öppna upp stora ytor 
för programverksamhet genom enkla och finurliga 
lösningar. Ett antal hyllor är flyttbara genom ett 
enkelt handgrepp. Det relativt lilla biblioteksrum-
met rymmer på så sätt en variation av möjligheter 
för små och stora programinslag. 

I ett avseende var vI Inte så villiga att svara på arki-
tekternas frågor. Hur stort är mediebeståndet? Hur 
många hyllmeter behövs? Vi svarade med en mot-
fråga: Vad ryms i rummet? Här fick beståndet vara 

underordnat rummets funktion som mötesplats. Så 
småningom möttes vi i en disposition av medierna. 

färgerna dIskuterade vI mycket. För några av oss 
var associationen till 70-talet litet tveksam till att bör-
ja med. Men vem i Alby minns det 70-talet? Tvärtom 
är färgerna, hyllornas två gröna och takets röda färg 
uppskattade av besökarna. Färgerna bidrar till ett 
ungt tilltal.  Och vi får ofta positiva kommentarer om 
det djärva färgvalet. Idag när vi arbetar med Fittja 
bibliotek känner vi en stark tilltro till inredarens 
färgsinne. Orientens djupblå kommer där att möta 
orange och oxblodsrött som i en Kelim-matta.  

kan bIblIotekspersonalen och arkitekten på ett 
tidigt stadium prata sig samman till en ömsesidig 
tilltro och respekt har man en bra grund för sitt 
samarbete. Ur mötet mellan olika kompetenser, ur 
bollandet av tankar och synpunkter föds det som 
kan bli livskraftigt och välfungerande men samti-
digt är nytt och överraskande. I den dialog vi hade 

”Och det var viktigt att vi var öppna mot 
oväntade idéer, mot nya sätt att se”



Det frågeorienteraDe biblioteket | en rapport 29

rum som överraskar

med arkitekterna från Sandellsandberg fann vi 
ständigt att vi måste bli bättre på att förklara, bli 
konkreta. Och det var viktigt att vi var öppna mot 
oväntade idéer, mot nya sätt att se. Under vårt sam-
arbete bidrog arkitekterna med just det oväntade, 
med idéer som fick miljön att lyfta. Processen fram 
till Alby bibliotek var oerhört inspirerande och 
spännande. Och under hela processens gång blev 
vi allt bättre på att förstå varandra. 

Utforska biblioteksrummets 
möjligheter
arkItekten ser – när det fungerar som bäst – vär-
den i rummet som vi biblioteksmänniskor kanske 
inte ens anar. De kan lyfta fram rummets särdrag, 
hur fönstren sitter, hur ljuset faller in och ur den 
mest oansenliga lokal skapa något nytt. Idén till de 
nischer som löper längs bibliotekets långvägg kom ur 
upptäckten av ett trist schakt som annars skulle löpa 
längs hela taket. Nu finns där i stället en rad nischer 
med lägre tak och litet intimare atmosfär, uppskattade 

platser för ostörda samtal, studier eller surfande. 

vI har lärt oss mycket under processen. Och jag är 
säker på att arkitekterna har lärt sig lika mycket. Jag 
vågar hävda att deras bild av biblioteksverksamhet 
idag är en helt annan än när vi startade projektet. 
Just mötet mellan olika kompetenser har varit oer-
hört kreativt befrämjande. Vi önskar nu att många 
bibliotek vågar prövar nya idéer och koncept, som 
låter biblioteksrummet självt spela en tydlig roll. 

det mest spännande med alby bibliotek förblir nog 
att vi vågade pröva våra idéer fullt ut både i gestalt-
ningen av rummet och i utformningen av verk-
samheten. Det var ett djärvt projekt från början 
till slut, men det har faktiskt lyckats ännu bättre 
än vi någonsin vågade hoppas. Erfarenheterna tar 
vi nu med oss nu in i arbetet med upprustning och 
omgestaltning av Fittja bibliotek. 

Margareta berg 

bibliotekschef i botkyrka
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med en ny ung profIl gällde det att ha rätt medier 
i biblioteket. Det var därför inte en flytt vi genom-
förde. Vi la ner ett bibliotek och öppnade ett an-
nat. I stället för att gallra i beståndet plockade vi ut, 
valde aktivt ut böcker och andra medier till det nya 
biblioteket. Vi halverade vuxenmedia, utökade för 
barn och inte minst för unga och kompletterade 
med en Mediajukebox. Att det skulle vara lätt att 
hitta, återkom i fokusgrupper och samtal. Vi hade 
tidigare bara i enstaka fall gått ifrån uppställning 
utifrån SAB-systemet, men bestämde oss nu för att 
ta ett helhetsgrepp på medieuppställningen i det 
nya biblioteket. Allt skulle dock ske på kort tid och 
att genomföra ett så genomgripande projekt kräver 
först mycket eftertanke och planering och sedan 
ett omfattande praktiskt arbete, men efter viss tve-
kan var vi överens om att göra ett försök. Vi satte 
upp fem mål för vårt arbete:

1. Det skulle vara stora, övergripande avdel-
ningar, så få som möjligt 
2. Det skulle synas att vi gjorde en extra sats-
ning på ungdomssidan 
3. Avdelningarna skulle spegla Albybornas 
behov 
4. En anpassning till vårt datasystem Book-its 
begränsningar var nödvändig. Detta skulle 
ske i samråd med vår It-kordinator 
5. Vi skulle också ha så få referensmedier som 
möjligt. Dessa skulle stå tillsammans med 
övriga medier på avdelningarna.

Avdelningarna
avdelnIngarna skulle gå från stora övergripande 
ämnen ner till det lilla och nära. Resultatet blev 
t.ex. Världen, Samhället, Djur & natur, Kultur, 

Lätt att hitta – på besökarens villkorSå här är medierna placerade 
på vuxenavdelningen:

Under rubriken “Fiktion” fi nns sex underplaceringar. En av dem är “Romaner”.
6 3

Deckare        

Flera av romanerna och kapitelböckerna är symbolmärkta. På så sätt blir 
det enklare för dig att hitta böcker om din favoritgenrer. Du kan hitta samma 
symboler både på ungdoms- och vuxenavdelningen.

Fantasy Humor

Kärlek Sjuk

Världen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Oceanien
Polarländerna
Religion
Universum

Språken
Arabiska
Bengali
Engelska
Finska
Franska
Kinesiska

Persiska
Polska
Ryska
Serbokroatiska
Spanska
Turkiska
Urdu

Science
fi ction

Thriller

Förr

Nya symboler och etiketter

Symbolerna ser 
du på bokryggen.

Samhället
Brott
Ekonomi
IT
Könsroller
Matematik
Migration
Minoriteter
Pedagogik
Politik
Sociala frågor
Teknik
Trafi k

Djur & Natur
Biologi
Husdjur
Miljö
Naturfenomen
Vilda djur
Växter

Fiktion
Dikter
Kåserier
Noveller
Pjäser
Romaner
Samlingar

Hemma
Bygga
Handarbete
Inredning
Mat
Odla
Pyssla

Sverige
Botkyrka
Geografi 
Historia
Lag och rätt
Politik
Stockholm

Människan
Biografi er
Bollsport
Filosofi 
Kroppen
Känslor
Psykiatri
Sjukdomar
Sport och lek
Terapimetoder
Träning

Språk (lära)
Albanska
Amhariska
Arabiska
Assyriska - Syrianska
Bengali
Bosniska
Danska
Engelska
Engelska - Lättläst
Finska
Franska
Franska - Lättläst
Grekiska
Italienska
Kinesiska
Kroatiska
Kurdiska
Panjabi
Persiska
Polska
Romani
Ryska
Serbiska
Serbokroatiska
Somali
Spanska
Svenska
Svenska - Lättläst
Tamil
Turkiska
Tyska
Urdu
Vietnamesiska

Spök/
skräck
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Människan, Hemma, Familjen. Ungdomssats-
ningen blev en egen avdelning Ung. Här finns 
sådant som kan tänkas intressera unga männis-
kor som Berättelser ur livet, Demoteket, Fantasy, 
Känslor, Könsroller, Manga m.m. 

många av albys Invånare lär sig språk och fram-
för allt svenska. Det finns ett stort behov av språk-
kurser, ordböcker o. dyl. Detta ville vi tillgodose 
genom avdelningen Språk. På ett 30-tal olika språk 
kan man välja ordböcker. Här finns språkkurser på 
flera olika språk, ett stort utbud av språkkurser på 
svenska och även svensk, engelsk och fransk lätt-
läst litteratur. Hela avdelningen är uppställd efter 
de olika representerade språken. Intill Språk har vi 
placerat en avdelning som vi kallar Sverige. Denna 
innehåller sådant som svensk geografi och historia, 
svensk lag och rätt, svensk politik och böcker om 
Botkyrka och Stockholm. Allt för att underlätta för 
en nybliven Albybo, som ofta kommer från ett an-
nat land, att orientera sig.

möjlIgheterna I book-It-systemet är begränsade 
och vi har måst anpassa oss till det. Vi har fått 
göra många nya placeringar i stället för att, som vi 
helst velat, skapa en hierarkisk ordning med flera 

nivåer. Det snäva utrymmet som visar hyllplace-
ringen i Book-it har också gjort att vi behövt hitta 
så korta placeringsord som möjligt för att de ska få 
plats i katalogen. Ett exempel på det är skönlittera-
tur som, efter många diskussioner, i Alby fick heta 
fiktion. Ett annat skäl till ordvalet är också Albys 
internationella befolkning. 

när vI ställt samman de olIka avdelningarna har vi 
använt SAB-systemet som grund för indelningen. 
På vuxensidan är det framför allt facklitteraturen 
som är uppdelad i genrer. På barnavdelningen kan 
den i vissa fall vara blandad med skönlitteratur. 
Få men tydliga skyltar markerar de olika avdel-
ningarna. En folder visar hur man hittar. Med 
spänning har vi emotsett hur besökarna skulle re-
agera. Skulle de sakna den gamla uppställningen? 
Men det har fungerat oerhört väl. Det är tydligt 
att man hittar lättare och finner den nya hyllupp-
ställningen både tydlig och inspirerande. Vi går 
nu vidare och använder erfarenheterna i Fittjas 
nya bibliotek, förfinar, utvidgar och förbättrar 
hylluppställningen där.

gunbrit olsson 

enhetschef för alby och fittja bibliotek

Så här står medierna 
på Alby bibliotek

Lär dig hitta med hjälp 
av de nya genrerna

Biblioteken i Botkyrka, Alby bibliotek, Albyvägen 6C, 145 59 Norsborg.
Tel 08-530 629 80 E-post: alby.bibliotek@botkyrka.se www.botkyrka.se/bibliotek

Karta över bibliotekslokalen

Rev. tryck 2008-09-04 Alby bibliotek/SO
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sommaren 2006 började jag som sommarvikarie 
på Bibliotek Forum Nacka. Februari 2007 var jag 
på mitt första möte med de andra deltagarna i Det 
frågeorienterade biblioteket. Maj 2008 slutade jag 
min anställning i Nacka för att börja på en ny tjänst 
som ungdomsbibliotekarie på det nya biblioteket i 
Alby, Botkyrka kommun. Nu är det februari 2009 
och mitt arbete med Det frågeorienterade bibliote-
ket pågår fortfarande. 

jag är alltså Inte mycket äldre som bibliotekarie 
än projektet. Under min korta yrkesverksamma tid 
har de två bibliotek jag jobbat på, Bibliotek Forum 
Nacka och Alby bibliotek, byggts om och blivit helt 
nya och moderna bibliotek. Jag tycker att jag ge-
nom dem har fått svar på frågan om vad ett nytt 
och frågeorienterat bibliotek kan vara i slutet på 
00-talet. Öppna, tillgängliga och tillåtande platser. 
Bibliotekarierna är jämlika med besökarna, ingen 
mer försvinnande bibliotekarie bakom disken och 
lokalens funktion som mötesplats är lika viktig 
som dess funktion som lånecentral.

vI har rest mycket tIllsammans i Det frågeorien-
terade biblioteket. Jag och projektgruppen har 
varit i bibliotek, badhus, varuhus och slott. Till-
sammans med andra delar av personalen åkte jag 
en på studieresa till Nederländerna under 2007. 
En resa som var lite annorlunda än den som pro-
jektgruppen från Det frågeorienterade bibliote-
ket genomförde under augusti samma år. Bland 
annat besökte vi stadsbiblioteket i Haag vilket 
projektgruppen inte gjorde. Jag har i andra sam-
manhang förfäktat åsikten att Haag bibliotek inte 
har mycket för oss att inspireras av. Rummet med 
den inlåsta flygeln som man fick betala dyra av-
gifter för att sätta sig att öva på blev på sätt och 
vis en sammanfattning av helhetsbilden av Haag 
stadsbibliotek. Det andas konservatism och då-
liga prioriteringar för mig. Men samtidigt blev 
det faktum att man utsattes för något annat det 
som fick mig och resten av gruppen att ifrågasätta 
våra egna tankar om folkbiblioteken. Haag var 
det första biblioteket som vi besökte på vår resa 
till Nederländerna.

Jag är inte mycket äldre 
som bibliotekarie än projektet

Tobias Willstedt
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delvIs följde mIn Inledande motvilja med mig 
även när jag besökte de andra biblioteken i Ne-
derländerna. Jag upplevde att folkbiblioteken var 
en angelägenhet för den finkulturvurmande med-
elklassen, där bibliotekskortet fungerade som ett 
inträde i en exklusiv och dyr klubb. Bibliotekari-
erna gömde sig fortfarande i hög grad bakom stora 
diskar och all hemtrevlighet som man försökte 
frammana i lokalerna gav mig ibland en känsla av 
något som inte fick rubbas Men likväl kunde jag se 
det som var positivt: I Nederländerna lägger man 
ner mycket resurser på presentationen. Lokalerna 
är storslagna och man har framgångsrikt gjort en 
kartläggning av besökarna. De Nederländska bib-
liotekens medvetna sätt att arbeta med målgrup-
per har vi mycket att lära av. Alla bibliotek som 
vi besökte kändes som de hade sin egen identitet, 
något som inte kan sägas om många svenska bib-
liotek jag har sett. 

när jag Idag ser på bIblIotek Forum Nacka, hur 
man har delat in biblioteket i kvarter och torg, som 
alla har sin egen identitet, kan jag se spåren av de 
nederländska biblioteken och hur de presenterade 
sig för besökarna. I Alby kan jag se genreetiket-
terna på mediernas ryggar, en idé hämtad från de 
nederländska biblioteken.

genom åren med det frågeorienterade biblioteket 
har vi pratat mycket om lokaler, vi har kartlagt 
våra besökare och vi har ältat SAB:s klassifika-
tionssystem. Jag har fått ett ökat medvetande kring 
bemötande, tillgängligheter och lokaler. Jag har i 
allt högre grad kunnat bilda mig en egen åsikt om 
hur jag tycker att ett folkbibliotek bör fungera. Jag 
hoppas att detta är något som resten av gruppen 
också känner. Arbetet med att skapa ett bibliotek 
mer på användarnas villkor fortsätter, för min 
egen del på Alby bibliotek.

vad är då mItt svar på vad Det frågeorienterade 
biblioteket ytterst innebär? Två bibliotek har jag 
varit med om att bygga under den här tiden. Det 
jag tycker att jag har lärt mig är att min egen be-
tydelse är rätt så marginell, då det enda sättet att 
driva ett bra folkbibliotek är att bjuda in bru-
karna att använda biblioteket som deras arena. 
Det frågeorienterade biblioteket har lagt tonvikt 
på viktiga saker som tillgänglighet, presentation 
och användarperspektiv. Det är omöjligt för folk-
biblioteket att vara det utan att det är en öppen, 
okomplicerad och inkluderande miljö. Och det är 
så jag har förstått syftet med det här projektet.

tobias WillsteDt

bibliotekarie vid alby bibliotek

”Jag tänker att vi måste låta folkbiblio-
teket vara den naturliga platsen för det 
demokratiska samtalet”
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tre bIblIotek, enköpIng, tyresö och Älvkarleby, har 
arbetat med att lägga ett tydligare barnperspektiv 
på lokalerna och verksamheten. Flera bibliotek in-
volverade också barn och ungdomar i sina projekt 
genom att de gjorde satsningar som berörde hela 
biblioteket. Det nya biblioteket i Alby i Botkyrka 
har exempelvis ”Ett ungt bibliotek” som tema och 
projektledaren för Stenhagens bibliotek i Uppsala, 
Boel Simonsson, beskriver det likaledes helt nya 
biblioteket som ”ett bibliotek med en vuxenhörna 
snarare än ett bibliotek med barnhörna”. 

de rIktlInjer för folkbIblIotekens barn- och ung-
domsverksamhet, som antogs av Svensk Biblioteks-
förening 2003, På barns och ungdomars villkor, 
fick till följd att biblioteken ägnade ökad uppmärk-
samhet åt barnperspektivet. Barnens behov ska 
vara styrande för verksamheten och de har rätt att 
få påverka och rätt att få uttrycka sig i biblioteket. 
Men hur åstadkommer man det? Hur hittar man 

former för barns och ungdomars inflytande och 
hur skapar man arenor som de vill använda? I ett 
tidigare projekt, Hissa segel och bygga vindskydd, 
prövades olika vägar och det finns numera en hel 
del erfarenheter på biblioteken. 

de tre bIblIoteken valde olika vägar. I Enköping 
valde man ”Drömmarnas bibliotek” som en vision 
för den omgestaltade barnavdelningen. Målsätt-
ningen har varit att skapa ”en mer spännande och 
bättre biblioteksmiljö”. ”Mer spännande” definie-
rar man som mer inspirerande och stimulerande, 
”en plats som väcker nyfikenhet, dit man vill kom-
ma för att möta andra, stanna en stund och lockas 
att ta del av de många berättelser som finns där”. 
Naturen ska vara en profil. Många faktorer påver-
kar en så genomgripande förändring och det kan 
vara svårt att genomföra den under en begränsad 
projektperiod. Men under projektperioden har ett 
omfattande förberedelsearbete gjorts. Man har 

Barnperspektivet
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ordnat föreläsningar och seminarier för persona-
len, läst på, gjort rumsanalys och observationer av 
hur besökarna rör sig i lokalen och genomfört fo-
kusgrupper. Studiebesöken har varit viktiga inspi-
rationskällor, särskilt barnbiblioteket i Heerhugo-
waard i Nederländerna och Rum för barn i Kultur-
huset i Stockholm. En temaindelning kommer att 
bilda grunden, efter idéer från Alby och Gottsunda 
bibliotek i Uppsala. Scenografen Kristofer Sjö-
ström, som också har ritat inredningen i Rum för 
barn, arbetar på ett förslag till barnavdelningen 
och förhoppningsvis ska den kunna invigas 2010. 

om det I enköpIng handlar om en genomgripande 
förändring, har det i Trollbäcken i Tyresö snarare 
gällt ommöblering och förändring av lokalerna i 
enlighet med besökarnas önskemål. Barn är en pri-
oriterad grupp och man började med att genomfö-
ra fyra fokusgrupper med föräldrar till sexåringar, 
elever i år 4 och 5 och elever på högstadiet. Resul-

tatet av fokusgrupperna blev en mängd praktiska 
idéer som inte var så svåra att genomföra. Mer och 
bättre skyltning av böcker var ett återkommande 
önskemål, böcker för nybörjarläsare placerades 
i bläddervänliga plastlådor och färgmarkeringar 
underlättar nu orienteringen. 

scenografen hugo catolIno anlitades för projekt-
pengar för att göra ett förslag till hur barnavdel-
ningen kan bli ännu roligare och mera spännande. 
Han kom med konkreta förslag som åtminstone 
delvis kommer att genomföras. På ungdomsav-
delningen förbättrades också skyltningen med så 
enkla medel som ommöblering och en ny ”skylt-
pelare”.

genom lycklIga omständIgheter fick biblioteket 
under projektperioden också ett nytt, fräscht golv 
och delvis nya sittmöbler. I samband med det togs 
flera bokhyllor bort, biblioteket möblerades om 

En plats för fantasi 
och lek- bokborgen 
i Älvkarleby

Barnperspektivet
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och böckerna flyttades så att intrycket blev mycket 
ljusare och böckerna exponerades bättre. I fokus-
gruppen med ungdomar hade dessa framfört att de 
vore bra om det fanns olika sorters stolar, som man 
kan flytta om och anpassa till om man vill läsa och 
plugga eller sitta tillsammans med flera. Det finns 
som känt olika lärstilar och olika lässtilar! Detta 
tog personalen fasta på när man valde nya typer 
av stolar. 

ett nytt golv har det också blivit i Älvkarleby. Bib-
lioteket hade en tidstypisk stram möblering med 
hyllor i räta rader och infodisken var som en liten 
borg, närmast en barriär mot besökarna. Inled-
ningsvis gjordes en observation av vart besökarna 
gick och hur de orienterade sim rummet och den 
tillsammans med intervjuer och en frågeinsamling 
var utgångspunkten för en ommöblering. Lokalen 
blev ljusare och mera överskådlig med hyllor ställ-
da i solfjädersform och nya grupper med bord och 
stolar har skapats ”för möten och kontemplation”. 
Ommöbleringen resulterade också i att avdelning-

arna grupperades i större teman, vilket har fått till 
följd att låntagarna själva hittar de efterfrågade 
ämnena lättare. Diskarna fick en ny öppen utform-
ning som gör personalen tillgängligare och besö-
karna mera delaktiga i referensarbetet. 

tIll barnavdelnIngen rItade scenograf Lovisa Jo-
hansson ritade en rolig och spännande ”bokborg”, 
som kan användas både för lek och för skyltning 
av böcker och som har blivit mycket populär. Och 
förändringsarbetet fortsätter!

de tre bIblIoteken har använt både ett barnper-
spektiv och barns perspektiv. Barnperspektivet är 
vuxnas tolkning av vad barn behöver och de an-
passningar till barns förutsättningar som följer 
av det. Man har skapat miljöer som är roliga och 
inspirerande för barn och anpassat uppställningen 
och indelningen av medierna till barns intressen. 
Barns perspektiv har tagits tillvara genom fokus-
grupper, observationer, intervjuer och frågeinsam-
lingar, allt i projektets anda. 

I Tyresö låg olika 
lässtilar till grund 
för valet av nya 
stolar som står 
på det splitternya 
golvet

På ungdomsavdelningen förbätt-
rades också skyltningen med så 
enkla medel som ommöblering 
och en ny ”skyltpelare”
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på vilket sätt har du medverkat i projektet 

Det frågeorienterade biblioteket? 

– Jag har medverkat som expert i projektet, 

närmare bestämt på biblioteket i Tyresö, där man 

ville göra om sin barnavdelning. Jag besökte bib-

lioteket och pratade med personalen om vilka 

tankar och behov som fanns. Sedan skissade jag 

ett förslag för att göra barnavdelningen mera färg-

glad, lekfull och inspirerande för barn.

hur tror du att biblioteken ser ut 2020? 

– Läsandet kommer att blir ännu viktigare för 

ungdomarna. Behovet av att ha sina egna inre 

bilder mot den stora variationen av rörliga bilder 

via datorerna, mobiltelefoner och andra media 

kommer att öka. Förhoppningsvis kommer också 

biblioteksmiljöerna att vara lugnare och vackrare 

genom att man arbetar mer med färgsättning och 

med att skapa renare miljöer, utan bilder och före-

mål överallt.

 

vilka är bibliotekens viktigaste utmaningar 

just nu? 

– Att synliggöra läsningen som ett sätt att hitta 

en balans mellan själen och verkligheten, att hjälpa 

människor att få en interiör och exteriör balans i 

livet.

vad skulle biblioteken kunna bli bättre på? 

– Jag tror att biblioteken kunde bli bättre på att 

förmedla bokens egenskaper som länk mellan indi-

viden och olika sorters kunskaper. En vision kunde 

också vara att skapa en renässans för boken.

” Läsandet kommer att bli ännu 
viktigare för ungdomarna”

hugo catolino
kultursekreterare och kreatör
culturen i västerås
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Vad hade vi?
många av er kan säkert se bIblIoteket framför er 
om jag berättar att det byggdes i börja av 80-talet, 
har varit med biblioteksideal som ”De raka linjer-
nas tyranni” och har nära till IKEA. Det var och är 
enda biblioteket i en liten kommun.

Vad måste vi? Vad ville vi?
golvet I bIblIotekslokalen hade med åren blivit så 
slitet att den behövde bytas ut. Detta skulle, hur vi 
än tänkte och gjorde medföra en större omflyttning 
av hyllor och böcker. I samma veva blev biblioteket 

involverat i de båda projekten Det frågeorienterade 
biblioteket och I lust med glöd*. Diskussioner om 
vad förändringen kunde medföra tog riktig fart. 

Några viktigare punkter tog form:
- man ska kännas sig välkommen
- man ska få lust att stanna kvar, en stund till
- det ska vara lätt för besökarna att hitta

Vad tog vi reda på?
för att få InblIckar från lIte annat håll bad vi en 
scenograf, Lovisa Johansson, om hjälp. Vad såg 
hon? Hur kunde hon hjälpa oss att göra barnavdel-

När man har det man har 
och vill det man vill…

*ett utveck-
lingsprojekt i 
tre nordupp-
ländska kom-
muner med 
fokus på erfa-
renhetsutbyte 
och samarbete 
inom media, 
it- och mark-
nadsföring
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ningen till ett ställe dit man vill gå – och stanna 
kvar? När vi undersökte vad våra besökare tittar så 
fort de kommer in i biblioteket, visade det sig att de 
tittade mot lånedisken. Något som jag tolkar som 
om de söker kontakt med personalen. (Det kan ju 
förstås också vara att man undersöker hur kontrol-
lerad man är…) Vi har också noterat frågor i disken 
och frågat våra besökare hur de gör för att hitta i 
biblioteket. Efter omflyttningarna hade vi hjälp av 
Christina Ekbom, Capsula, för att titta på skyltning 
och lokalerna med andra ögon – insatta i biblio-
teksverksamhet men inte delaktig i vårt arbete.

Vad blev det?
personalen möter besökarna direkt när de kom-
mer in i biblioteket. Diskarna är öppnare, lättare och 
förhoppningsvis upplevs personalen både synligare 
och mer tillgänglig. Själva tycker vi att det är lättare 
att göra sökningar tillsammans med låntagare, fram 
för allt när vi håller på med fjärrlån.

på barnavdelnIngen har vI nu en attraktiv lekmag-
net i form av en bokborg. Ett hus med sittplatser, 
koja och skyltmöjlighet för bilderböcker. Föräldrar 
som kommer hit berättar att barnen bland olika 
valmöjlighet väljer att gå till biblioteket. Ett tecken 
på att fler barn är längre på barnavdelningen är att 
mer arbetstid används för att ”röja upp” så att nya 
barn möts av en attraktiv plats.

nu öppnar sIg bokhallen mot våra besökare, böck-
erna står till största delen på ett traditionellt  bibli-
otekiskt vis men vi har börjat flytta om böcker efter 
de frågor vi fått. Kropp och själ heter avdelningen 

med böcker om människans välbefinnande, Hob-
by samlar papp-, pärl- och träslöjd och söker man 
böcker om hushållsnära byggande, matlagning 
och odlande heter avdelningen Hem och trädgård. 
Själva hyllorna står numera på ett sätt som släpper 
in så mycket ljus som möjligt – något som påverkar 
miljön i hög grad.

Vad investerade vi, vad fick 
kosta?
vIsst kostar det pengar att förändra ett bibliotek. 
Särskilda investeringspengar till den nya lånedis-
ken fanns. Vi fick via deltagande i projekt bidrag 
till bokborgen och kommunens arbetsmarknads-
enhet bjöd på all arbetstid vid byggnationen. Ex-
tra personal kunde anställas för att hjälpa till med 
hela omflyttningen och pengar från ordinarie 
budget användes både när det gäller personal och 
inköp.

Hur bra blev det?
om vI mäter glada besökares kommentarer blev 
det väldigt bra! Många kommenterar om hur ljust 
det blivit, man upplever det till och med som ett 
större bibliotek. Öga mot öga tycker några att det 
är svårt att hitta när vi flyttat om böckerna – för-
hoppningsvis ska det rätta till sig med tiden. Per-
sonalen tycker att vi har kommit en bra bit på väg, 
detta är framför allt ett förhållande till lokaler och 
medier som vi fortsätter att arbeta med.

ulla nyberg

älvkarleby folkbibliotek
Ulla Nyberg, biblio-
tekschef i Älvkarleby
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när enköpIngs kommunbIblIotek gick in i projektet 
Det frågeorienterade biblioteket visste vi inte att 
det skulle bli början på ett stort förändringsarbete. 
Det började som en snöboll och växte till en lavin. 
Det blev ett Drömmarnas bibliotek!

den första delen av projektperIoden präglades 
av ett undersökande förhållningssätt. Genom fö-
reläsningar, seminarier, litteraturstudier, observa-
tioner, rumsanalys och fokusgrupper skaffade vi 
oss en bild av barns behov, beteende och önskemål 
samt av vår egen biblioteksmiljö. Studiebesök gav 
oss inspiration till hur vi skulle kunna utveckla vår 
egen barn- och ungdomsavdelning. Särskilt barn-
avdelningen på biblioteket i nederländska Heer-
hugowaard och Rum för barn på Kulturhuset var 
viktiga förebilder. 

under projektets första del ifrågasatte vi i grun-
den vår egen barnavdelning. Vi såg både svagheter 
och styrkor. Skärvor av idéer fördes till slut sam-
man i en vision om en helt ny barnavdelning. Ett 
barnbibliotek som vi har kommit att kalla Dröm-
marnas bibliotek. 

med drömmarnas bIblIotek vIll vi förändra vår nu-
varande barnavdelning till en mer spännande och 
bättre biblioteksmiljö. Med ”mer spännande” avser 
vi ett rum, som ska uppfattas mer inspirerande och 
stimulerande av våra besökare, än det vi har idag. 
Barnavdelningen ska bli en plats som väcker ny-
fikenhet, dit man vill komma för att möta andra, 
stanna en stund och lockas att ta del av de många 
berättelser som finns där. Med ”bättre” avser vi en 
barnavdelning där våra medier står uppställda på 

Drömmarnas bibliotek

En glad arbetsgrupp med modellerna till drömmarnas bibliotek 

Bäst av allt 
är att pro-
jektet gett 
oss mod att 
ifrågasätta 
vår egen bib-
lioteksmiljö 
och att se 
nya möjlig-
heter.
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ett mer användarvänligt sätt. Det ska bli lättare för 
våra besökare att orientera sig i utbudet och välja 
en berättelse eller faktalitteratur. Vägen dit går ge-
nom en temaindelning av litteraturen och en för-
nyad strategi för att exponera och marknadsföra 
våra medier. Vi har tänkt att Natur ska bli ett pro-
filämne i våra samlingar.

tack vare en posItIvt Inställd kulturnämnd, som 
beslutat att satsa pengar i en ombyggnad, är Dröm-
marnas bibliotek nu på gång att förverkligas. Till-
sammans med scenografen Kristofer Sjöström ar-
betar vi för att utforma biblioteket i enlighet med 
vår vision. Och förhoppningsvis kan den nya barn-
avdelningen invigas under 2010! 

genom deltagandet I Det frågeorienterade bibliote-
ket har vi på Enköpings kommunbibliotek kommit 
att mer aktivt reflektera över vår barn- och ungdoms-
verksamhet. Det har inneburit en förnyad lust och en 
utmaning att tänka om och tänka nytt. Genom re-
flekterande samtal har vi förstått att det också inom 
vårt eget bibliotek finns olika perspektiv på vad ett 
barnbibliotek kan vara. Genom vår vision Dröm-
marnas bibliotek har vi samtidigt samlat oss till en 
gemensam bild av vår framtids barnavdelning. Detta 
kommer förhoppningsvis att leda till framgångsrika 
arbetsmetoder och strategier framöver.

bäst av allt är att projektet gett oss mod att 
ifrågasätta vår egen biblioteksmiljö och att se nya 
möjligheter. Inspiration har vi fått från andra bib-
liotek, bibliotekskollegor, omvärlden, varandra – 
och inte minst från de barn vi dagligen kommer i 
kontakt med!

nicholas halDosen

enköpings kommunbibliotek

Kristofer Sjöströms ritning av läsplats 
i Drömmarnas bibliotek. Genom lanter-

ninen kommer man i kontakt med himlen, 
regniga som soliga dagar. Det blir en perfekt 

plattform för drömmar av olika slag.

Drömmarnas bibliotek
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det frågeorIenterade bIblIoteket har varit ett in-
tressant projekt på flera sätt. Det startade med en 
artikel om Middelkerke bibliotek i Belgien, utveck-
lade sig till en ganska vag idé om att pröva att skapa 
bibliotek på besökarnas villkor, väckte frågor om 
hur man får veta vad besökarna vill och har sedan 
resulterat i stor entusiasm och små och stora försök 
att dra konsekvenserna av ett användarperspektiv. 
Projektet har varit ett lågbudgetprojekt och ge-
nomförts helt och hållet med egna resurser från 
Länsbibliotek Uppsala, Regionbibliotek Stockholm 
och de deltagande biblioteken. Vad har gjort att 
detta projekt så framgångsrikt?

Förstudie
den förstudIe, som bekostades med bidrag från 
Framtidens kultur, spelade en viktig roll för pro-
jektbeskrivningen och starten. Den lade en grund 
för projektet. Att på detta sätt få möjlighet att skaf-
fa sig ett bättre underlag för projektet är mycket 

viktigt och värdefullt. Erfarenheter från tidigare 
projekt har visat att den tid man inledningsvis 
lägger ner på att samla in erfarenheter, formulera 
inriktningen, diskutera upplägget och genomför-
andet har man igen senare. 

Frihet
ändå stannade vI för en ganska allmän projektidé, 
nämligen den om användarperspektivet. Projektet 
har erbjudit ett antal resurser att utnyttja i form av 
gemensamma träffar, studieresor, metodkunskap, 
expertmedverkan och erfarenhetsutbyte. Verk-
samhetsområden, metoder och praktiskt genom-
förande valde biblioteken fritt och deras behov har 
varit styrande för ämnena för de gemensamma 
träffarna. Förutsättningarna har också varit helt 
olika. Två nya bibliotek har byggts under projektti-
den och ett har byggts om radikalt. Andra har fått 
mindre uppfräschningar och på ett par bibliotek 
har det växt fram planer på större förändringar i 

Eftertankar
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lokalerna som kommer att genomföras efter pro-
jektets slut. Några bibliotek har inte kommit så 
långt i sitt konkreta förändringsarbete men alla 
har gjort något och alla har också lagt grunden för 
fortsatta förbättringar. 

projekt kan drIvas på olika sätt. De kan vara tyd-
ligt målinriktade med avstämningar och krav på 
konkreta resultat eller så kan de leta sin egen väg 
utifrån en gemensam idé. Vi tror att i ett projekt 
som detta är friheten avgörande för resultatet. Den 
innebär att biblioteken utifrån sina egna högst lo-
kala behov kan välja både inriktning och nivå på 
insatserna och att resultaten har blivit omvittnat 
goda. Friheten har också inneburit att några bib-
liotek har ändrat inriktning under projekttiden, 
vilket har varit helt tillåtet och blivit bra. Det har 
också varit möjligt att delta med flera personer och 
olika personer vid de olika träffarna, vilket har 
gjort att förankringen i personalen har blivit bre-
dare. Projektet har naturligtvis inte varit avgöran-

de för att det finns nytänkta, spännande bibliotek 
i Forum Nacka, i Stenhagen i Uppsala och i Alby i 
Botkyrka men det har gett inspiration i planering-
en och pekat ut nya möjligheter. 

brIsten på krav från projektledningens sida har 
också inneburit att ett par bibliotek inte har ge-
nomfört det som de först planerade på grund av 
omorganisationer, personalbrist och andra änd-
rade förutsättningar. Men det har visat sig att bib-
lioteken sedan ändå har haft nytta och glädje av det 
som erbjudits inom projektet och att de, när möj-
lighet yppats, använder sina nya kunskaper och 
fortsätter arbetet efter projekttiden. 

Studieresor
tIdIgt I projektet reste deltagarna till Nederlän-
derna och den resan har åberopats åtskilliga gånger 
som speciellt givande och en riktig energikick. Där 
fick vi se bibliotek som planerats på helt andra sätt 
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än vad vi är vana vid, exempelvis med konsekventa 
användarperspektiv utifrån definierade målgrup-
per, och även om inte alla var entusiastiska för 
lösningarna, öppnades nya tankebanor hos oss. 
Mycket inspiration gav också det nya biblioteket i 
Heerhugowaard, där barnen dragits in i planering-
en på ett mycket medvetet sätt och där resultaten 
också syntes i biblioteket. Men värdet av resan var 
också att alla fick en gemensam kunskapsbas och 
upplevelse att relatera till och att vi lärde känna 
varandra. Diskussioner påbörjades som sedan 
fortsatte under hela projektets gång. Även de öv-
riga, kortare, resor som vi har gjort till Kumla och 
till deltagarbiblioteken har bidragit till diskussio-
nen och sammanhållningen i gruppen. 

Metoder
det första semInarIet, själva upptakten, hade som 
rubrik ”Slutgissat!” och den anslog inriktningen på 
ett väldigt tydligt sätt. På biblioteken är vi vana att 
göra antaganden om vad vi tror att användarna vill 

ha och ibland gissar vi rätt och ibland blir det fel. 
I det här projektet var utgångspunkten att vi ska 
ta reda på vilka behov våra besökare har, hur de 
använder biblioteket och vad de verkligen önskar. 
Flera projektträffar har ägnats åt information om 
och övningar i användbara metoder. Alla bibliote-
ken har också använt sig av en eller flera av dessa 
och tyckt att de, även om de inte alltid har varit 
så omfattande, ger ett bättre underlag för föränd-
ringsarbetet. Ett par bibliotek har också varit krea-
tiva och prövat nya metoder, vilket har visat att det 
finns stora möjligheter att gå vidare. Här saknas 
dokumenterade erfarenheter inom biblioteksom-
rådet och att fortsätta utveckla metoder för insam-
ling av synpunkter från besökarna är nödvändigt!

Experter
experter från andra områden än biblioteksom-
rådet har gett många impulser vid seminarierna. 
De har hämtats från forskningsvärlden och från 
näringslivet och det har inte varit några svårig-
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heter för projektdeltagarna att se tillämpnings-
möjligheter inom vår egen värld. Försöket med 
”hemma-hos”-hjälp, alltså besök av en expert som 
biblioteket valde självt och som kom till bibliote-
ket för en föreläsning eller direkt rådgivning, har 
på det hela taget fungerat bra. Ett par bibliotek 
hade svårt att hitta en lämplig expert och på nå-
got bibliotek utföll inte besöket så väl. Men det är 
ändå tydligt att om biblioteken åtminstone ibland 
kunde få professionell hjälp av någon utomståen-
de skulle det betyda mycket för att höja kvaliteten 
på vissa insatser. 

Slutord
allt har naturlIgtvIs Inte varIt lyckat i ett så långt 
och stort projekt. Alla biblioteken har genomfört 
undersökningar av olika slag men att analysera 
resultaten och dra användbara slutsatser är svårt. 
Det behöver man ha övning i eller hjälp med. Det 
kan också vara svårt att gå från ord till handling. 
Man får idéer men hur kan de omsättas i det 

egna biblioteket? Svårigheterna tornar upp sig i 
form av praktiska problem, personalbrist och det 
vardagliga arbetet som hela tiden måste skötas. 
Brist på krav kan både vara en möjlighet och en 
svårighet. Länsbiblioteken har kanske inte stöt-
tat tillräckligt.

ett par av de mål som fInns I projektbeskrivningen 
har inte uppnåtts. Problemet för besökarna att 
hitta från katalog till hylla har inte blivit ordent-
ligt belyst och något symbolsystem som kan an-
vändas av alla bibliotek har vi inte åstadkommit. 
Å andra sidan finns det ingen bidragsgivare som 
kräver oss på redovisning utan vi har kunnat låta 
projektet utvecklas utifrån deltagarnas behov och 
sin egen logik.
 
sammantaget har Det frågeorienterade biblioteket 
varit ett spretigt men inspirerande projekt, vilket 
denna projektrapport visar. Biblioteken har delta-
git i projektet med stor entusiasm och förmedlar 
gärna sina erfarenheter.
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projektdeltagare

enköpIng

Nicholas Haldosen   nicholas.haldosen@enkoping.se  
Kerstin Runnman   kerstin.runnman@enkoping.se 

heby/tärnsjö och morgongåva bIblIotek

Gun Johansson   gun.johansson@heby.se 
Gunnel Johnston   gunnel.johnston@heby.se  

håbo

Ulrika Danielsson   ulrika.danielsson@bildning.habo.se
Nina Halden Rönnlund   nina.halden-ronnlund@bildning.habo.se  
Elin Wernestad   elin.wernestad@bildning.habo.se

uppsala/stenhagens bIldnIngs- och kulturcentrum

Boel Simonsson   boel.simonsson@uppsala.se 

älvkarleby

Ulla Nyberg   ulla.nyberg@alvkarleby.se  
Susanna Bruhn   susanna.bruhn@alvkarleby.se 
Lena Rosenvall   lena.rosenvall@alvkarleby.se 

botkyrka/alby bIblIotek

Margareta Berg   margareta.berg@botkyrka.se  
Gunbritt Olsson   gunbritt.olsson@botkyrka.se    
Sara Olsson   sara.olsson@botkyrka.se  
Tobias Willstedt   tobias.willstedt@botkyrka.se    

Projektdeltagare 

nacka

Nick Jones   nick.jones@nacka.se
Maria K Norberg   maria.k.norberg@nacka.se

stockholm/bagarmossen

Alicia Holmgren   alicia.holmgren@kultur.stockholm.se
Åsa Sander   asa.sander@kultur.stockholm.se 

tyresö/trollbäckens bIblIotek

Iréne Kulneff   irene.kulneff@tyreso.se
Lena Havel   lena.havel@tyreso.se
Anita Lindqvist   anita.lindqvist@tyreso.se

upplands väsby

Anna-Clara Edin   annaclara.edin@upplandsvasby.se
Mikael Borrman   mikael.borrman@upplandsvasby.se

värmdö/gustavsbergs bIblIotek

Christina Ståldal   christina.staldal@varmdo.se
Peter Karlsson   peter.karlsson@varmdo.se
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Experter involverade i projektet

brItt-marIe arnell, konsult: marknadsförIng och kundmöten för kunskapsföretag.

Ahredo AB
www.ahredo.se
brittmarie.ahrnell@ahredo.se 

hugo catolIno, kultursekreterare och kreatör, culturen I västerås

hugo.catolino@vasteras.se 

marIa ehrenberg, kulturchef och bIblIotekschef I östra göInge

www.ostragoinge.se/Bibliotek2/
maria.ehrenberg@ostragoinge.se

chrIstIna ekbom, bIblIotekskonsult  

Capsula Information AB
www.capsula.se/presentation.html 
christina.ekbom@capsula.se

lovIsa johansson, konstnär och scenograf

www.kaosart.se
lovisa@kaosart.se

danIel koch, arkItekt och analytIker

Patchworkarch
www.patchworkarch.se 

kerstIn skeppstedt drotz, arkItekt och Inredare 

www.skeppstedtdrotz.se/
info@skeppstedtdrotz.se 

underhuset, kooperativ byrå som arbetar med allt från färgsättning, miljöer, 
inredning, upplevelseytor, film och grafisk identitet, skyltning
Johanna Uddén, utställnings- och grafisk formgivare
Erik Hedman, konstnär och animatör
www.underhuset.com 
info@underhuset.com

Ida Wallner 

Inredningsarkitekt 
 www.sandelsandsberg.se
 ida.w@sandelsandberg.se

nacka

Nick Jones   nick.jones@nacka.se
Maria K Norberg   maria.k.norberg@nacka.se

stockholm/bagarmossen

Alicia Holmgren   alicia.holmgren@kultur.stockholm.se
Åsa Sander   asa.sander@kultur.stockholm.se 

tyresö/trollbäckens bIblIotek

Iréne Kulneff   irene.kulneff@tyreso.se
Lena Havel   lena.havel@tyreso.se
Anita Lindqvist   anita.lindqvist@tyreso.se

upplands väsby

Anna-Clara Edin   annaclara.edin@upplandsvasby.se
Mikael Borrman   mikael.borrman@upplandsvasby.se

värmdö/gustavsbergs bIblIotek

Christina Ståldal   christina.staldal@varmdo.se
Peter Karlsson   peter.karlsson@varmdo.se
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upptaktsdagar 15-16 februarI 2007 på WIks slott

På programmet:
Vill brukarna låna böcker? Anna Christina Rut-
quist, Länsbibliotek Värmland
Slutgissat! Om metoder. Åse Hedemark, doktorand 
vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet.
Diskussion. Hur följer vi upp enkäter och under-
sökningar?
Om fokusgrupper. Workshop.

En kortfattad beskrivning av de egna DELPROJEK-
TEN lämnades in i mars 2007. Vad, hur, när och 
vem? Studiebesök på egen hand rekommenderas.
Frågeställningar vid besöken: 
Vad vill man erbjuda här?
Vem vänder man sig till?
Vilka känslor vill man förmedla?
Hur har man gjort för att uppnå detta?
Tips på platser att besöka:
Barnens Bruk, Lövstabruk, Bror Hjorts hus, Juni-
backen, Kista galleria, Naturhistoriska riksmuseet, 
Nobelmuseet, Partille bokhandel, Pelle Svanslös-
museet Sickla köpstad, Tom Tits Experiment, Tek-
norama, Täby centrum, Åbergs museum

25 aprIl 2007. semInarIum I stockholm

På programmet: 
Vad har vi sett hittills? Hur går vi vidare? Grupp-
diskussioner kring delprojekten.
Föreläsning med arkitekt Daniel Koch under rub-
riken Bibliotek och kunskapsbyggande.

29 aprIl 2007. semInarIum I uppsala

På programmet:
2 x 20: Ett bibliotek från vardera länet har ordet. 
Mikael Borrman och Elina Jernaker, Upplands 
Väsby berättar vad som hänt sedan sist och pla-
ner för hösten. Malin Ögland, Håbo tänker högt 
utifrån begreppen Rummet, Medierna och Kom-
petensen.
Roberta – ett förändringsarbete på Uppsala stads-
bibliotek med användarnas bästa i sikte. Sanna 
Gillberg-Wallner.
Gruppdiskussioner utifrån frågeställningar från 
delprojekten och studiebesöken.

23-25 augustI 2007 studIeresa tIll nederländerna

Besök på biblioteken i Amstelveen, Amsterdam, 
Almere, Velsen och Heerhugowaard

8-9 oktober 2007. projektmöte på gustavsvIks bad 

och konferens och studIebesök I kumla. erfaren-

hetsutbyte med ett värmlandsprojekt med lIk-

nande InrIktnIng.

På programmet:
Förstå besökarens behov och beteende för att öka 
lusten till lån, användning av tjänster och åter-
besök – hur kan vi skapa en säljande och inspi-
rerande biblioteksmiljö. Föreläsning med Petra 
Trobäck-Sjövall
Erfarenhetsutbyte. Nacka, Värmland och Stenha-
gen disponerade var sin halvtimme

Projektaktiviteter
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senhösten 2007

Halvtidsutvärdering
De frågor som projektdeltagarna besvarade var: 
Vad har varit nytt för dig? Har något varit speciellt 
intressant? Det här har jag tillämpat i min verk-
samhet. Det här hade jag önskat mig

13 februarI 2008. något nytt eller bara mer av 

samma sak? funderIngar I halvtId. 

På programmet:
Det var så vi började … om förstudien till projek-
tet. Lousia Hatamian. Återblick på föreläsningar 
och studiebesök. Lena Lundgren, Lotta Aleman, 
Solveig Hedenström och Marcus Strand
Pedagogiska bord kring frågeställningen ”Hur an-
vändarorienterade är vi?”

21 maj 2008. projektmöte på alby nya bIblIotek

Visning av det nya biblioteket
Enköping och Nacka berättar om sina planer

hösten 2008. hemma-hos-experter som en form av 

fördjupnIng av projekttankarna 

20 november 2008. projektmöte på stenhagens 

bIldnIngs- och kulturcentrum

Visning av det nya biblioteket
Erfarenhetsutbyten om ”hemma-hos-expertisen”
Hur samspelar alla våra uppdrag med begreppet 
”användaren i centrum.” Marie-Louise Riton, biblio-
tekschef, Uppsala

5 februarI 2009. projektmöte på bIblIotek forum 

nacka

Visning av det nya biblioteket
Studiebesök på Fisksätra bibliotek. Barbro Bolonassos 
och Pia Ericsson

20 aprIl 2009. slutkonferens på uppsala konsert 

& kongress

På programmet:
The library as a seduction store. Chris Wiersma, 
Bibliotheek Almere
Rum som förmedlar glädje och lust! Lena Lund-
gren samtalat med Tor Svae
Möten på lika villkor. Catharina Fogelström, Kul-
turhuset
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