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Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

Tema: Samverkan
2004 kom ett tillägg till bibliotekslagen som förpliktigar biblioteken till samverkan och om ut-
arbetandet av biblioteksplaner. När Kungliga biblioteket nu har fått ett samordningsansvar även 
för folkbibliotek så har KB också ett uppdrag att tillsammans med länsbiblioteken följa upp 
hur biblioteksplanerna utformats och används. Det är ca 80% av landets kommuner som har 
en biblioteksplan. I flera av de kommuner som antagit en biblioteksplan så vittnar detta om att 
samverkan med andra verksamheter har ökat. 

När nu bibliotekens digitala verksamhet ökar i snabb takt, samtidigt som den vanliga biblioteksverksamheten fortsätter relativt opåver-
kad, så finns ändå anledning att reflektera över de fysiska bibliotekens framtida roll. Om pappersböckerna ersätts av digitala lösning-
ar så ställs frågan om bibliotekens funktion på sin spets. Bibliotekens roll som mötesplats och den uppsökande rollen måste utökas och 
förbättras. För att detta ska bli riktigt bra måste biblioteket på ett naturligt sätt samverka med sin omgivning och i allt större utsträck-
ning koncentrera sig på sina prioriterade grupper. Samverkan behövs för att biblioteket ska ha kvar sin legitimitet i samhället och för 
att nå de grupper som är i allra största behov av bibliotekets tjänster.

I detta nummer av Länsnytt finns många goda exempel på samverkan som både är nydanande och som är nödvändigt för att verksam-
heten ska fungera. Vi har under de senaste åren fått många nya eller omgjorda bibliotek i vårt län, de allra flesta samverkar med andra 
verksamheter eller organisationer. Andelen integrerade bibliotek liksom kulturhus ökar och jag tror att det kommer att bli svårt att i 
framtiden öppna nya bibliotek utan att man delar på kostnader/personal på olika sätt.

Vi kan också konstatera att biblioteksfrågorna får större tyngd när vi samarbetar med andra. Det omfattande arbetet med att öka den di-
gitala delaktigheten visar tydligt vilket lyft biblioteken kan få både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Så bra har det gått att man 
inom andra områden vill kopiera upplägget. Att folkbibliotek och folkbildning samverkar borde vara naturligare än det har varit och folk-
biblioteken har en favör genom att finnas nära medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg när biblioteket utvecklas från en lånestation 
till en plats för möten och samtal av olika slag.

I ett framtida bibliotek, både i det digitala biblioteket och i mötesbiblioteket, 
får personalen en än mer framträdande roll och vi bör fortsätta att automatisera 
där vi kan och satsa på personal där det verkligen behövs.

Ta del av alla goda samverkansexempel i detta nummer av Länsnytt 
och ha en riktigt bra biblioteksvår!

Foto: Annika Lissenko
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Två nya publikationer dels ”Norrvikens bibliotek – ett småbarns-
bibliotek i ögonhöjd av Lena Lundgren.  Skriften berättar om hur 
man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett 
välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd”, med inspiration 
från Reggio Emilia-pedagogiken. 

   Den andra skriften är ”Flemingsberg bibliotek – i ständig ut-
veckling” av Lena Lundgren och är nummer 6 i Regionbiblio-
tek Stockholms skriftserie. Den beskriver utvecklingsarbetet inom 
barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek i Hud-
dinge kommun. Båda publikationerna finns som pdf:er, läs mer 
under fliken publicerat på Regionbibliotekets webbplats.

Projekt Kompetensen som Regionbibliotek Stockholm just nu be-
driver. Under våren anordnas tre heldagar med samma innehåll 
för samtal kring framtidens biblioteks- och kompetensbehov. Väl-
komna att anmäla er, mer info finns på regionbibliotekets hemsida.

Rapport och handledning till de 7 metoder för bättre bemötande 
som prövats i ett gemensamt projekt mellan KIB, SUB och SSB.
Hur gör jag? -en utmanande 7-stegs kur för medvetet bemötan-
de på bibliotek.
Slutrapport   http://bit.ly/rFUnsq
Handledning   http://bit.lyz7Wrgk



4

Sedan den 1 oktober 2011 arbetar jag som 
utvecklingsledare på Regionbibliotek Stock-
holm med inriktningen Biblioteket i lokal-
samhället. Min bakgrund har jag dels som 
skol- och folkbibliotekarie och nu senast 
som skolbibliotekssamordnare i Ekerö kom-
mun. Fokus för mig framöver är bland an-
nat att stödja bibliotek att stärka sin posi-
tion i lokalsamhället. Relevanta frågor för 
det är bl.a. hur man får till en bra ömsesi-
dig samverkan, vilka fler intressanta samver-
kanspartner som kan finnas i ett lokalsam-
hälle, hur framtidens bibliotek gestaltar sig 
och vilka kompetensbehov som finns? Jag 
vill i den här artikeln göra några generella 
reflektioner kring samverkan. 
   VARFÖR ska bibliotek samverka med an-
dra parter? Det finns flera skäl till exempel 
synergieffekter, nå fler användare, ökat infly-
tande, högre effektivitet, utveckla sin verk-
samhet, vara samtida och kunskapsdelning 
eller kort och gott att man vill uppnå nå-
got som man inte klarar av på egen hand.  
Den svårare utmaningen är HUR man sam-
verkar på bästa sätt? I projekt PROSIT har 

Samverkan i lokalsamhället

frågan hur man kan samverka effektivt va-
rit ett kärnområde i att åstadkomma bra 
samverkan mellan bibliotek och omsorg/
äldreomsorg. Organisationskultur, ledar-
skap, fackspråk, mandat och strukturer i 
våra verksamheter påverkar samverkan och 
det krävs en del för att åstadkomma ömse-
sidig förståelse. Som före detta skolbibliote-
karie så vet jag att samverkan mellan bibli-
otekarier och lärare inte är så lätt att få till. 
Doktoranden Anna-Karin Perselli vid Mitt-
universitet gjorde för några år sedan en un-
dersökning bland lärare och skolbiblioteka-
rie om samverkan. Hon konstaterar att de 
olika yrkesgrupperna hade lite olika syften 
och tankar kring nyttan med att samver-
ka och först när det klargjorts kunde man 
komma förbi hindren. Att klargöra roller, 
uppdrag, göra upp handlingsplaner och ac-
ceptera att det tar tid att bygga upp en bra 
samverkan är således viktigt. 
   Några andra exempel på VAD bibliotek 
samverkar kring och som inte tas upp i det-
ta nummer av Länsnytt är; i Nykvarn har 
man ett samarbete mellan kommunrecep-

tionen och biblioteket. Man delar bl.a. en 
gemensam disk i biblioteket och med syftet 
om att samverka kring gemensamma frågor 
och nå fler medborgare. I Fittja ingår bib-
lioteket i en områdesgrupp där man sam-
verkar förebyggande kring barn och ung-
domar och deras fritidstid. 
   Hur ska man då få reda på mer om sitt 
lokalsamhälle och vilka eventuella samver-
kanspartners som kan finnas? I ett delpro-
jekt i LEAN som bedrivs inom Stockholms 
stadsbibliotek (SSB) håller man på att ska-
pa ett gemensamt dokument och en mall 
för att omvärldsbevaka sitt lokalsamhälle. 
Syftet är bland annat att ha en strukturerad 
metod för detta, hitta nya samverkanspart-
ners och stärka sin position i lokalsamhället. 
Under våren 2012 testar man metoden på 
ett par bibliotek inom SSB. Att föra en di-
gital kommunikation och att samverka via 
nätet med sitt lokalsamhälle är ett område 
som än så länge är tämligen outforskat. Li-
kaså är begreppet Triple Helix som innebär 
ett samspel mellan forskare, företag och po-
litik/offentlig verksamhet för ömsesidigt lä-
rande och nytta en intressant aspekt kring 
samverkan. Jag tror att biblioteken har allt 
att vinna på att samverka på kors och tvärs 
och framförallt att se våra användare som 
samverkanspartners. Barbro Stensby Bolo-
nassos, bibliotekschef i Fisksätra som por-
trätteras på sista sidan i det här numret sa 
följande tänkvärda ord vid ett tillfälle: 
 – Vi äger inte biblioteket, vi lånar ut det 
hela tiden.
Jag har läst boken Samverkan av Kajsa 
Lindberg som inspiration och kunskaps-
källa kring samverkan. 
Välkomna att kontakta mig i stort som 
smått på Regionbiblioteket. Jag nås lätt-
tast via e-post cecilia.m.bengtsson@stock-
holm.se

Cecilia  Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

”We need to start thinking about the community as our collection” R D Lankes

Foto: Annika Lissenko
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Träffpunkt Enebyberg  

Hela huset byggdes om, väggar revs och rum 
försvann och ersattes av nya. Huset som 
byggdes 1975 inrymde från början biblio-
tek, seniorverksamhet och fritidsgård i kom-
munens regi. Svenska missionskyrkan fanns 
under samma tak. Kommunen och kyrkan 
ägde halva huset var, men det var redan 
då ett nära samarbete mellan kyrkan och 
biblioteket, framför allt när det gällde att 
samutnyttja lokalerna. Biblioteket fick och 
får fortfarande låna kyrkans lokaler, utan 
kostnad, för såväl barnteater som vuxen-
program. Det är en stor förmån, eftersom 
det innebär att vi aldrig behöver plocka bort 
hyllor eller möblera om i biblioteket inför 
olika programverksamheter. Lokalerna bo-
kar vi lätt via ett internt bokningssystem.
   När Träffpunkten öppnades kom fler verk-
samheter in i huset. En öppen förskola öpp-
nades och fritidsgården utökades med en s 
.k. fritidsträff för ett antal barn med behov 
av särskilt stöd. Svenska kyrkan flyttade in 
i huset och med dem en förskola i kyrkans 

Träffpunkten invigdes i januari 2007. Vi som arbetade i huset innan det blev 
Träffpunkt Enebyberg, fick alla vara med på planeringsmöten där vi fick kom-
ma med tankar och åsikter inför den stundande förändringen.

regi. Hemtjänsten har lokaler i huset, men 
har ej så mycket kontakt med resten av hu-
set. En cafeteria öppnades, med såväl an-
ställd personal som frivilliga.
   För bibliotekets del finns flera fördelar. På 
kvällar och helger arbetar endast en person i 
biblioteket och innan Träffpunkten kom till 
stånd, var man ofta helt ensam i hela huset. 
Nu finns alltid en person i cafeterian, vilket 
är en stor fördel för bibliotekets personal. 
   Biblioteket är öppet 40 timmar per vecka. 
Personalen består av tre personer, en bib-
liotekarie på heltid och två assistenter på 
halvtid. Under de år Träffpunkten har fun-
nits har vi inte behövt ta in många timvika-
rier. När någon av ordinarie personal mås-
te lämna biblioteket för en kortare tid, går 
någon annan som arbetar i huset in som vi-
karie. När vi haft valröstning i biblioteket, 
har vi fått hjälp från flera olika personal-
grupper i huset.
   Chef på Träffpunkten är fritidsledare och 
jobbar på ungdomscentret. Hon har det 

övergripande ansvaret för kommunens an-
ställda i huset, men ger oss en stor flexibili-
tet och låter bibliotekspersonalen lägga upp 
verksamheten precis som vi vill.
   Vi har husmöten en gång i månaden, där 
all personal deltager. Här tar vi upp frågor 
som berör oss alla och det ger oss också en 
möjlighet att lära känna varandra.
   Det är en stor förmån att ha flera olika yr-
keskategorier inom huset. Vi kan byta idéer 
och tankar samt dra nytta av de olika verk-
samheterna. Varje år har vi  flera utställning-
ar där de olika verksamheterna visar upp 
sina alster, till glädje för både låntagare och 
utställande barn och seniorer.
   Sammanfattningsvis kan jag säga att vi 
är mycket nöjda med att arbeta tillsam-
mans med många verksamheter under ett 
och samma tak. Den oro som fanns inn-
an Träffpunkten startades är som bortblåst.

Ann-Marie Grimfors
Bibliotekarie på Träffpunktens bibliotek

Foto: Cecilia Bengtsson

Foto: Cecilia Bengtsson
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Det har varit ett stort och ganska spretigt 
projekt. Hur håller man ihop fem länsbib-
liotek och deltagare från både bibliotek, 
äldreomsorg och handikappomsorg i fjor-
ton kommuner i tre år? Ett vinnande kon-
cept har varit att ha ett gemensamt övergri-
pande mål för hela projektet, och samtidigt 
låta deltagarna formulera sina egna lokala 
delmål. Och medan det gemensamma pro-
jektmålet har varit att strategiskt utveckla 
former och överenskommelser för samver-
kan, så har de lokala målen varit av be-
tydligt mer praktisk natur. Det har hand-
lat om minneslådor, högläsning, temaresor, 
filmvisning, handarbetskaféer, schackträffar, 
sångstunder, bokcirklar, utställningar och 
mässor. Gemensamt har varit syftet att höja 
livskvaliteten för boende och brukare inom 
äldreomsorg och omsorg. Två andra pus-
selbitar som hållit ihop projektet har varit 
den gemensamma fortbildning och de regi-
onala nätverksträffar som ordnats. 

Projekt Prosit – om samverkan och nytta

Projektets underrubrik (och en av betydel-
serna av ordet prosit) är Må det gagna! och 
det är lätt att konstatera att det har hänt 
fantstiskt mycket roligt och stimulerande 
inom projektet. Men hur mycket samverkan 
har det egentligen inneburit? Ja, det beror 
ju lite på vad man menar med samverkan. 
Ofta handlar det vi kallar samverkan främst 
om samarbete, att man uträttar något till-
sammans. Man ser ofta samverkan och an-
dra ord som börjar på sam- användas utan 
större reflektion eller ens åtskillnad. Ana-
lyserar man litet närmare kan man göra en 
trappa av allt mer intensiv kollaboration 
från samtal via samsyn, samförstånd och 
samordning till samarbete och samverkan. 

• Om man ser detta som tre nivåer av 
samverkan skulle det innebära att man 
först söker upp varandra, tar kontakt 
och talas vid (samtal). I Prosit har che-
fer och medarbetare mycket riktigt bör-
jat med att etablera kontakt med sina 

motparter och lära känna varandras 
verksamheter. 

• På nästa nivå ser man på den gemen-
samma frågan på samma sätt och rätt-
tar in sig efter varandra, men de båda 
parterna gör fortfarande ”var sin grej”. 
Det kan till exempel handla om att 
man kollar vilken tid och vilka perso-
ner man bör träffa, när bibliotekarien 
besöker ett äldreboende eller en grupp 
från omsorgen kommer till biblioteket. 
Här tror jag att många bibliotek be-
finner sig i sina kontakter med andra 
verksamheter. 

• På den tredje nivån är man överens om 
att samarbeta även kring form och inne-
håll eftersom man inser att man till-
sammans kan uppnå något mer eller 
bättre än det man kan göra var för sig. 
För att uppnå samverkan brukar man 
också betona det gemensamt formule-
rade målet, och att man använder en 
bestämd metod och rollfördelning. Hit 
har de flesta deltagarna i projekt Pro-
sit kommit. Ett tydligt undantag är när 
förändringar i organisation eller befatt-
ningar gör att det inte finns någon re-
ell motpart att samarbeta med, vilket 
hann hända på ett par ställen under 
projekttiden.  

På chefsnivå har det ofta varit trögare än 
bland praktikerna. Även om man på många 
håll etablerat goda kontakter och samar-
beten verkar det svårare med det projekt-
gemensamma målet om överenskommelser 
som främst cheferna hade att arbeta med. I 
vissa fall kanske inte det målet var så själv-
klart för verksamheterna som för oss i pro-
jektgruppen: ”Blir det verkligen bättre för 
målgruppen om vi skriver ett avtal?” Oli-
ka processer tar också olika lång tid. Prak-
tikerna kunde direkt se konkreta förbätt-
ringar för sina gemensamma målgrupper, 
äldre och funktionshindrade i kommunen, 
medan cheferna hade formella uppdrag och 
byråkratiska formuleringar att brottas med.      
Inom projekt Prosit var det biblioteken som 
bjöd upp, och många deltagare hade redan 

Som vi då och då rapporterat om i Länsnytt driver Regionbibliotek Stockholm 
Prosit, ett projekt om samverkan över förvaltningsgränserna. Efter tre år är 
nu den aktiva fasen slut för deltagarna. Projektgruppen fortsätter under våren 
med utvärdering, rapportering och spridning av erfarenheter från projektet. 

Foto: Karin Sundström
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från start idéer om vad man kunde göra till-
sammans och förbättra. Men man fick lära 
sig saker längs vägen, och det har gjorts 
många fler och andra saker än de som bib-
lioteken beskrev i sina intresseanmälning-
ar till projektet.  Det har varit väldigt tyd-
ligt i detta projekt att olika verksamheter 
och medarbetare med olika professioner ta-
lar olika språk, har olika prioriteringar och 
arbetsrutiner. Här krävs genuin nyfikenhet, 
litet kompromissvilja och – inte minst – en 
stadig blick på målgruppens bästa för att 
komma vidare.  
Samverkan är fantastiskt när det fungerar, 
men det kan också kräva väldigt mycket av 
dem som deltar. Det måste finnas tid och in-
tresse för att arbeta med en gemensam fråga 
hos alla berörda parter, och man måste vara 
överens om hur frågan ska hanteras. Det är 
viktigt att påminna om att samverkan inte 
är något egensyfte även om ordet har en väl-
digt fin klang! Det är alltid bra att försöka 
skapa kontakt och lära sig mer om varan-
dra, men dessa kunskaper bör användas till 
att hitta en meningsfull nivå för kontakter-
na, och den högsta graden av samverkan är 
knappast meningsfull i alla sammanhang. 
Inom Prosit blev man efter hand mer än 
samarbetspartners, och stämningen på den 
sista projektkonferensen vittnade om att 
många blivit goda vänner över förvaltnings-
gränserna. Vi har också många rapporter 
om fortsättning och utvidgning av de sam-
arbeten som startats under projektet. Så nog 
har projektet gjort nytta för deltagare och 
målgrupper, även i de fall där projektled-
ningens mål om skriftliga överenskommel-
ser inte blivit verklighet.  Men hur långsik-
tiga och strategiska projektets samarbeten 
visar sig vara återstår ännu att se. 

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Samarbetet mellan Vallentuna kommuns 
hemtjänst och Vallentuna biblioteks Boken 
kommer-verksamhet sträcker sig så långt 
tillbaka som till början av 1980-talet.  Det 
finns ingen skriftlig överrenskommelse mel-
lan förvaltningarna, utan det är ett sam-
arbete som funnits länge och är självklart.
Alla invånare som erbjuds hemtjänst via so-
cialförvaltningen får även information om 
Boken kommer-verksamheten i form av en 
folder, sen är det upp till den enskilda per-
sonen att ta kontakt med biblioteket.  I de 
flesta fall ringer låntagaren och ber om spe-
cifika titlar, men det finns även de som re-
gelbundet får nya böcker där personalen 
plockar ut titlarna efter låntagarens intres-
sen. Hemtjänstpersonalen sköter sen både 
hämtning och lämning av böckerna.
De flesta av bibliotekets BK-låntagare rekry-

Boken kommer med Hemtjänsten

Vi inriktade vår satsning främst på att ut-
bilda fler läsombud bland omsorgspersona-
len och att utbyta erfarenheter och att lära 
känna varandras verksamheter. Vi besökte 
en tidning som görs i en daglig verksamhet 
och fick se hur de jobbar. Jag har deltagit 
i omsorgens caféverksamhet Träffpunkten 

Samverkan 
mellan omsorgen och Ekerö bibliotek

och berättat om biblioteket och presenterat 
nya lättlästa böcker med mera.
   Vi har under åren som gått lärt känna var-
andras verksamheter, omsorgen besöker ofta 
biblioteket.  I samarbete med Annika Löf-
gren som arbetar i handikappomsorgen med 
brukarnas fritid har vi startat en läsecirkel. 
Gruppen träffas en gång i månaden, vi lä-
ser högt ur en lättläst bok och pratar om det 
vi läser. Första året läste vi Röde Orm LL 
och nu läser vi Barn av sin stad LL.  De här 
träffarna är något som deltagarna ser fram 
emot. Inom daglig verksamhet har även en 
läsgrupp startat.
   PROSIT har betytt mycket för mig som 
bibliotekarie, de gemensamma fortbild-
ningsdagarna gav mig ett större perspektiv 
på min egen verksamhet och teori kring bl.a. 
samverkan. Det var också nyttigt, lärorikt 
och trevligt att få nätverka och ta del av an-
dra biblioteks berättelser och erfarenheter.

Agneta Runkvist
Ekerö bibliotek

teras på detta sätt, eftersom de som är be-
rörda får direkt information. En utmaning 
idag är att få även de nya hemtjänstutföra-
re som finns i kommunen att erbjuda Bo-
ken kommer till sina kunder.
   Biblioteket satsar också på att utveckla 
BK-tjänsten för dem som inte har hemtjänst 
men ändå har svårt att ta sig till biblioteket. 
Ibland händer det att vi kan rekrytera BK-
låntagare via anhöriga spontant på bibliote-
ket eller då socialförvaltningen har anhörig-
dagar där jag brukar vara med och berätta 
om bibliotekets tjänster. Just nu är vi i start-
groparna att börja prata med olika fören-
ingar och kommunens frivilligverksamhet.

Hanna Hellsten
Vallentuna bibliotek 

Agneta Runkvist, socialbibliotekarie i 
Ekerö kommun berättar om samver-
kan mellan omsorg och bibliotek som 
en del i PROSIT - projektet.
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-Vi fick fler och fler frågor om lässvårig-
heter från oroliga föräldrar som ville hjäl-
pa sitt barn som inte hängde med i läsun-
dervisningen.
   Helena Torsslow Nelander, Petra Schip-
per och Anna Braun berättar hur projek-
tet ”Språkriket – mötesplats för barns och 
ungas språkutveckling” växte fram. Det var 
2006 och biblioteket hade en egen profil lik-
som alla bibliotek i Nacka kommun. Or-
minges profil var Barn och Unga.
   Men vi kände att vi saknade kunskaper om 
språkutveckling och läshinder, blev nyfikna 
och bestämde oss för att satsa på ett pro-
jekt, processen hade börjat, säger Helena.
   År 2009 beviljade Kulturrådet pengar till 
en projektledare, Sofia Dixon, som nu två 
år senare har avslutat sitt uppdrag. Att ha 
en projektledare var nödvändigt, men hela 
personalen engagerades också.
   Öppna föreläsningar om språk och språk-
utveckling ordnades för förskolepersonal 
och andra intresserade. Allt inleddes med 
en workshop om läsning och skrivning med 
Josefi Dahlberg. Systematisk marknadsfö-

ring till speciallärarna och rektorerna var 
en förutsättning för projektet. Via de tio 
skolorna kunde man nå föräldrarna. -Helst 
hade vi velat vara med på föräldramöten 
också, säger Petra, ansvarig för kontakten 
med skolorna, men där blev det stopp.
   Behovet av information om dyslexi var 
stort och dyslexihörnans skyltställ kom till 
användning.
   Föräldrar träffades i samband med de 
olika aktiviteterna och så småningom star-
tades studiecirklar i samarbete med Stu-
diefrämjandet. Mammorna och papporna 
fick där styrka och kunskaper och kan nu 
bättre hantera sina barns jobbiga situation 
i skolan.
Vad händer nu?

Nu vill Helena och hela personalen fortsätta 
att utveckla mötesplatsen för språkutveck-
ling. Ett av målen är att knyta tätare kon-
takt med kommunens avdelning Barn och 
elevhälsan. Erfarenheter och idéer förtjänar 
att spridas och tas upp av fler bibliotek på 
ett systematiskt sätt och i kommunens regi.
   Ett annat mer närliggande mål som dis-
kuteras är att utöka demonstrationerna av 
de olika alternativa verktyg som finns och 
som blir bättre och bättre. Samarbetet med 
producent och försäljare har varit självklart 
från början.
   Fler föräldracirklar planeras också. Grun-
den finns – en engagerad och kunnig per-
sonal.

Kerstin af Malmborg

Språkriket – mötesplats för barns och ungas 
språkutveckling på Orminge bibliotek i Nacka
   Språkriket är en alldeles särskild plats mitt 
i biblioteket där man kan hitta särskilt utval-
da lättlästa böcker, talböcker och alternati-
va verktyg som gör det lättare att läsa och 
skriva. Man får hjälp att ladda ner talböck-
er till sin egen mobil eller dator. Persona-
len visar gärna de olika verktygen och man 
får prova själv.

Språkriket

Helena Torsslow Nelander, Anna Braun, Petra 

Schipper och Suzanne Montoriol.

Foto: Åsa Hultkrantz

Den 3 februari arrangerade Regionbiblio-
tek Stockholm tillsammans med Stockholms 
läns Bildningsförbund och med stöd av Stif-
telsen .SE och Folkbildningsförbundet en 
dag om ökad Digital delaktighet.  Vi fick 
ta del av ett antal goda samverkansinsat-
ser från kommuner, bibliotek, folkbildning, 
intresseföreningar m.fl. Även regionala in-
stanser som Länsstyrelsen och Stockholms 
läns Kommunförbund gav sin bild på det-
ta arbete. Framför oss ligger nu ett arbete 
med att ta fram en regional digital agenda. 
Denna kan med fördel även brytas ned till 
en lokal agenda.

Krister Hansson
Regionbiblioteket Stockholm

En dag om Digital 
delaktighet

Johanna Lindberg. Länsstyrelsen.
Foto: Krister Hansson

Foto: Cecilia Bengtsson
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I Botkyrka bor drygt 82 000 personer och 
antalet Botkyrkabor ökar kontinuerligt. I 
kommunen talas cirka 100 olika språk och 
befolkningen är mycket ung, både i jämfö-
relse med andra kommuner i länet och med 
landet i stort. Många Botkyrkabor har sina 
rötter i andra länder och drygt hälften är 
antingen själva födda i ett annat land eller 
har båda sina föräldrar födda utomlands.  
   I Botkyrka arbetar vi därför mycket med 
ett interkulturellt förhållningssätt och de-
mokratiperspektivet är otroligt viktigt. Bot-
kyrka har bland annat startat upp ett arbete 
med medborgarpaneler där mer än 700 per-
soner bosatta i kommunen får svara på frå-
gor via e-post som rör kommunen. På detta 
sätt önskar man involvera och ge möjlighet 
att påverka för kommunens invånare.  
IT-satsningarna i kommunen är många. 
Bland annat har kommunfullmäktige be-
slutat om en ambitiös IT-satsning där alla 
elever i årskurs 7-9 ska få en egen dator som 

Digidel – en fråga om demokrati i Botkyrka

ett ytterligare redskap i undervisningen för 
att främja barnens och elevernas kunskaps-
utveckling. 
   Våren 2011 inledde den politiska ledning-
en och kommunledningsförvaltningen i Bot-
kyrka kommun en diskussion om möjlighe-
ten för Botkyrka att delta som kommun i 
den nationella Digidelkampanjen. Politiker-
na ansåg det viktigt att göra den digitala del-
aktigheten till ett ansvar för hela kommu-
nen, såväl privata aktörer, föreningslivet som 
kommunen. I december fattade kommunsty-
relsen beslut om medlemskap i Digidelkam-
panjen. Botkyrka är den första kommunen 
i Sverige som berett denna fråga politiskt. 
Viljan och ambitionen är hög hos politiker-
na som stöttar processen och genomföran-
det av kampanjen. Botkyrkas Digidelkam-
panj leds av kommunalrådet Jens Sjöström 
och kommunens demokratiutvecklare Ah-
mad Azizi samordnar arbetet. 
   ”Idag finns det många människor som be-

finner sig utanför delaktigheten och sam-
hällsutvecklingen för att de inte kan ta del 
av informationen på nätet” framhåller Jens 
Sjöström.  ”Man kan därför inte heller bil-
da sig helhetsuppfattningar om man inte får 
del av den informationen och vad som kan-
ske värre är, är att det finns mer och mer av 
påverkansmöjligheter som hänvisas till nä-
tet idag. Opinionsbildningar, Communities 
och möjligheten att kontakta sina politiker 
i olika sammanhang.” Digitalt utanförskap 
ska inte vara ett hinder för demokratisk del-
aktighet eller medborgerliga åtaganden vare 
sig lokalt, regionalt eller nationellt. 
   Hittills har man bildat en styrgrupp för 
Botkyrkas Digidelkampanj som arbetat med 
att hitta samverkanspartners och tagit fram 
en enkät för att kartlägga de insatser som 
behövs och önskas av medborgarna. I styr-
gruppen ingår PRO, alla studieförbunden, 
Seniornet, Botkyrka stadsnät, biblioteket 
och andra viktiga funktioner. Enkäten har 
tryckts upp i 15 000 exemplar och delats ut 
i hela kommunen via många olika kanaler. 
Ett viktigt syfte med kampanjen är att skapa 
ökat fokus på åtgärder som leder till ökad 
digital delaktighet och att bidra till att kom-
munala och privata tjänster kan nå fler av 
Botkyrkas medborgare. Efter en gemensam 
Kickoff i början av februari sätter de olika 
åtgärderna som planeras igång. 
   Alla medverkande i projektet tar själva 
ansvar för genomförandet av sina egna åta-
ganden i den nationella kampanjen.  Ambi-
tionen är hög och det är många spännan-
de projekt på gång. Biblioteken har hittills 
bland annat drop-in handledning där lån-
tagare får en halvtimmes handledning i det 
som hon har behov av. Därutöver planeras 
olika former av uppsökande arbete bl. a. till 
ett kvinnoresurscentrum. Seniornet Botkyr-
ka är mycket aktiva och har välbesökta kur-
ser såväl i egna lokaler som i Hallunda och 
Tullinge bibliotek. 

Linda Spolén
Botkyrka bibliotek

I Botkyrka tar vi demokratifrågorna på stort allvar. En viktig och nödvändig del 
av demokratiutvecklingen är digital delaktighet. Vi ser det som en demokratisk 
rättighet att ha den möjligheten.  Många av de påverkansmöjligheter som finns 
för medborgarna sker också idag via nätet och både kommunen och medbor-
garna har mycket att vinna om fler blir digitalt delaktiga.  

Foto: Linda Spolén
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   Syftet var att nå en gemensam och överens-
kommen nivå på bemötandet i den publika 
verksamheten. Projektet byggde på grund-
tanken att för att åstadkomma detta behö-
ver vi kontinuerligt arbeta med dessa frågor 
i personalgrupperna. Ur detta föddes tanken 
att utforma, genomföra, utvärdera och där-
efter sprida ett antal konkreta och använd-
bara redskap för aktivt bemötandearbete i 
vardagen, för att sedan med hjälp av dessa 
utveckla professionella färdigheter och be-
teenden för gott bemötande. Resultatet av 
detta arbete blev alltså vad vi kallar för en 
7-stegskur för medvetet bemötande; sju oli-
ka metoder med vilka man kan arbeta för 
att kunna hålla dialogen kring vårt bemö-
tande av våra användare levande. 
   Exempel på metoder har varit inspirations-
föreläsning, diskussionsklubb och kollegial 
observation. Till inspirationsföreläsningar-
na bjöd man in en extern föreläsare från en 
annan bransch där man aktivt arbetar med 
bemötande. I diskussionsklubbarna valde 
man ut en eller flera gemensamma texter 
kring ämnet bemötande, vilka man sedan 
diskuterade och reflekterade över. En mer 
praktisk metod som testades var kollegial 
observation, där medarbetare från KIB och 
Stadsbiblioteket arbetade två och två med 
att observera varandra i möte med kund 
samt öva på att ge varandra feedback kring 

Hur gör jag? 
Ett projekt om bemötande på tre bibliotek

vad man hade sett och upplevt.
   Var och en av de sju metoderna har tes-
tats av minst två av de deltagande bibliote-
ken, undantaget metoden ”Träning genom 
kunskapsteater”. Det faktum att de delta-
gande biblioteken är relativt olika varandra 
vad gäller organisation och uppdrag var väl 
uttänkt innan. Förhoppningen var att det 
skulle ge ett mer allmängiltigt resultat om 
metoderna i 7-stegskuren testades på oli-
ka typer av bibliotek, där förutsättningar-
na skiljer sig åt. Nu när projektet är avslu-
tat och alla metoderna finns tillgängliga för 
vilket bibliotek som helst att arbeta med, 
vore det naturligtvis spännande att se hur 
t ex ett sjukhusbibliotek, ett skolbibliotek 
eller ett företagsdito tar till sig metoderna 
och vilka som i sådana fall passar deras res-
pektive verksamhet bäst. 
   En positiv sidoeffekt av att vi var tre bib-
liotek, med olika uppdrag och huvudmän, 
som samarbetade kring bemötande, var att 
vi såg att det finns fler likheter än skillnader 
mellan våra verksamheter. Frågorna skiljer 
sig något åt, likaså våra samlingar, men mö-
tet med kunden är något som berör alla som 
arbetar i en publik verksamhet i ett biblio-
tek, oavsett bibliotekets uppdrag. 

Karin Martinsson
Stockholms Stadsbibliotek

   Sedan våren 2008 delar Salem, Nykvarn, 
Nynäshamn och Södertälje på en gemen-
sam server. Det började med att Nynäshamn 
köpte plats i Södertäljes server i stället för 
att köpa en ny. IT-cheferna i de båda kom-
munerna såg detta som ett utmärkt sätt att 
samarbeta över gränserna och få ner kost-
naderna. Då servrarna i Nykvarn och Sa-
lem måste bytas ut inför uppgraderingen av 
BOOK-IT, inbjöds även dessa kommuner 
att vara med i samarbetet. Våra fyra kom-
muners kataloger, bokbestånd m.m. blev en 
gemensam enhet medan varje kommun har 
fortsatt egen kontoorganisation.
   Under 2010 var Södertälje stadsbibliotek 
av ekonomiska skäl tvingat att minska hu-
vudbibliotekets lokalytor i Luna kulturhus. 
Biblioteket lämnade kontorsplanet med ser-
verrum. Samtidigt kunde Axiell erbjuda en 
”hotell”-lösning för system- och webbser-
ver. I samband med systemuppgradering un-
der 2010 flyttades därför det gemensamma 

Södertörns-
samarbetet 
fortsätter 

Foto: Yngve Johnsson

Under drygt ett år genomförde Karolinska Institutets Universitetsbibliote-
ket (KIB), Stadsbiblioteket i Stockholm och Stockholms Universitetsbibliotek 
(SUB) tillsammans ett projekt om bemötande på bibliotek. Projektet inspire-
rades bland annat av Stina Halls resonemang kring bemötande och förändring 
kring detsamma: man måste förstå vad ett gott bemötande är, man måste vilja 
ge ett gott bemötande, man måste kunna ge ett gott bemötande. 
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BOOK-IT-systemet från Södertälje stadsbib-
liotek till serverhotell. Södertälje kommuns 
IT-enhets ansvar för kommunikation mel-
lan servrar och Södertörnsanvändare upp-
hörde. Kommunerna valde olika lösningar 
för kommunikation med ”hotellets” system-
server. Södertälje valde av kostnadsskäl en 
VPN-klient-lösning.
   Södertälje har nu slutit avtal med delta-
gande Södertörnsbibliotek. Biblioteksche-
ferna är styrgrupp med uppgift att driva 
utvecklingen, fastställa mål, riktlinjer och 
budget. Ett utvecklat samarbete som i Öst-
ergötland, Värmland eller Umeåregionen är 
i dagsläget inte aktuellt. 
   Målet för Södertörnssamarbetet var in-
itialt att minska kostnaderna för drift av 
kommunernas bibliotekssystem. Besparing-
arna handlade om gemensam support, ge-
mensam upphandling av databaser, e-me-
dier och sms-utskick. Även hyreskostnader 
för katalogposter beräknades bli lägre efter-
som en titel i det nya systemet ersatte fyra 
poster i de tidigare bibliotekskatalogerna. 
Målet har uppnåtts, men inte i så hög grad 
som vi hade hoppats eftersom BTJ har änd-
rat sin prissättning för bibliografisk service.
   BOOK-IT är ett stabilt system med en väl 
utbyggd serviceorganisation. Trots att vårt 
system används och administreras av olika 
typer av bibliotek i 4 olika kommuner och 
att låne- återlämningsautomater från 3 olika 
leverantörer är anslutna till det gemensam-
ma BOOK-IT-system har de driftsstörningar 
som uppkommit inte varit systemberoende 
utan berott på kommunikationsstörningar 
mellan människor eller maskiner.
   Inför uppgraderingen till version 6.1 har 
systemansvariga diskuterat eventuell sam-
verkan kring nya moduler och funktioner. 
2011 beslutade bibliotekscheferna att var 
för sig, men med viss samverkan, imple-
mentera Axiells Arena. Södertälje planerar 
att lansera sin version av Arena under 2012.
  
Yngve Johnsson
Södertälje bibliotek

Arena Edsberg är namnet på det nya kul-
turcentret i Edsbergs centrum. Genom sam-
arbete mellan bibliotek och kulturskola har 
vi skapat ett lokalt kulturcentrum där lit-
terärt och muntligt berättande, bildskapan-
de, musik, dans och drama står i centrum.
Sollentuna kulturskola har flyttat in med 
musik- och dansundervisning. Kultursko-
lan kan ge fler elever möjlighet att börja 
dansa då ett av rummen har byggts om till 
danssal med dansgolv och speglar. Danssa-
len kommer också att hyras ut de tider som 
inte kulturskolan nyttjar det.
   Lokalerna har också anpassats så att man 
kan ha evenemang såsom teater och kon-
serter här genom flyttbara bokhyllor och 
en mobil scen.
   Via “Meröppet” funktioner kommer barn 
och unga, äldre vuxna och personer med 
funktionsnedsättning få tillgång till lokaler-
na även de tider då biblioteket är obeman-
nat. Även föreningslivet kommer att få till-
gång till lokalerna för offentliga program 
och möten. I förlängningen hoppas vi att er-
bjuda alla besökare tillgång till “Meröppet”.
  “Möjligheterna till att skapa ett Arena 
Edsberg kom när Edsbergsskolan sa upp 
sitt samarbetsavtal med Edsbergs bibliotek. 

De ytor som då frigjordes har anpassats för 
att tillfredsställa olika behov, vilket är en 
bra utveckling av kulturutbudet i denna del 
av kommunen som expanderar starkt, inte 
minst genom det nya Väsjöområdet”  säger 
en nöjd Magnus Ramstrand, KD, ordföran-
de i kultur- och fritidsnämnden.
   Utöver Kulturskolans elever är Arena Eds-
bergs främsta målgrupper barn i förskoleål-
dern, äldre och kulturföreningar.
  Vi som arbetar mest på biblioteket är Anna 
Maria Lundblad och Cecilia Billsdotter 
Jonsson. Vi tänker oss att ett nära samar-
bete byggs upp där vi kombinerar det bäs-
ta från både bibliotek och kulturskola. Vi 
på biblioteket ser mycket fram emot att ar-
beta tillsammans med kulturskolan. Det är 
ett nytt och kreativt sätt att arbeta på bib-
liotek som vi upplever som roligt och spän-
nande. Det känns lustfullt och inspireran-
de när man hör hur fioleleverna värmer upp 
sina instrument om dörren till musikrum-
met öppnas en liten stund.

Anders Olsson  
Cecilia Billsdotter Jonsson
Sollentuna bibliotek

Foto: Peter Svärdh

Edsbergs nya kulturcentrum
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I höstas utkom den tredje boken i en 
serie om barnbiblioteksverksamhet 
sedd i ett teoretiskt perspektiv. Böck-
erna är utgivna som en del av ett sam-
arbete mellan Länsbiblioteken i Mel-
lansverige (LIM). Boken handlar om 
barnbibliotekets viktigaste uppgift, 
det lässtimulerande arbetet. Författa-
ren, högskoleadjunkt vid BHS Amira 
Sofie Sandin, går igenom 93 lässtimu-
lerande projekt, analyserar och reso-
nerar kring dem utifrån teorier om läs-
ning. Tanken är att inspirera till och ge 
en bättre grund för metodutveckling i 
det fortsatta lässtimulerande arbetet.

Det här är en bok att antingen läsa rakt ige-
nom eller att läsa delar av. Oavsett hur man 
läser tror jag att det är en bok man återkom-
mer till. Här finns många delar att ta till sig 
av och att ha som underlag för diskussion. 
Många frågor ställs och bollar kastas vida-
re till andra forskare. Jag plockar här ut en 
del saker som tas upp och hoppas det väck-
er intresse för att läsa vidare.
   Tre teman framstår som centrala när för-

Amira Sofie Sandin – 
Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete

fattaren går igenom projekten: delaktighet, 
förhållningssätt och samarbete. Kapitlet om 
delaktighet skriver jag om i en annan artikel.
Synen på läsning, i synnerhet de vuxnas, på-
verkar vilka metoder man använder. Här 
beskrivs olika förhållningssätt till läsning: 
det pragmatiska och instrumentella där det 
viktigaste är att barn läser och läser myck-
et, det traditionalistiska där vikten läggs vid 
boken som kulturarv och bildning, samt det 
emancipatoriska där barnen ska hjälpas att 
utvecklas till självständiga och kritiska lä-
sare. Åse Hedemarks studie Barn berättar 
(som finns att läsa om i förra numret av 
Länsnytt) refereras till. Där framkommer att 
barnen läser på massor av olika sätt men an-
ser själva inte alltid detta i första hand vara 
läsning. Även här finns tre förhållningssätt, 
denna gång från barnens sida: den lustfyll-
da läsningen som bygger på frivillighet, läs-
ningen som tvång samt den instrumentella 
läsningen där läsningen är ett medel för att 
nå andra mål. Här är tydligt att barnen inte 
ser skillnad på skolans och folkbibliotekets 
verksamheter.
   För att knyta ihop resonemanget så menar 
författaren att det är viktigt att syften och 
mål med projekten blir tydliga, vad vill man 
egentligen åstadkomma? Frågan om varför 
är det så viktigt att läsa ställer följdfrågor 
om vad och i vilka medier. Man behöver 
formulera sig kring förhållningssätt för att 
tydliggöra för sig själv och eventuella sam-
arbetspartners.
   Oftast är barnen i projekten målgrupp i 
egenskap av elever, vilket ställer en del frå-
gor om bibliotekets roll på sin spets. Barn-
bibliotekarien blir förknippad med lärkon-
texten och det förhållningssätt man har till 
läsning i skolan. Barnen genomskådar läs-
lustprincipen och inser att skolan istället hyl-
lar nyttan av läsningen. Barnen känner krav 
på prestation i samband med läsandet. Lä-
rarens förhållningssätt ger ett visst hand-
lingsmönster hos eleverna som de sedan tar 
med sig till biblioteket. Barn uppger t o m 
att de fuskar och struntar i att läsa när de 

avslöjar skolans försök att göra nöje av nyt-
tan. Det eviga dilemmat alltså: skolan förser 
barnbiblioteket med barn i lämpliga grup-
per men barnbiblioteket vill inte bli förknip-
pat med skolans nyttoläsning utan stå för 
lustläsningen. 
   Vad gäller samarbete med andra professi-
oner känner nog många igen sig i beskriv-
ningen av att biblioteket ofta blir den part 
som ger och den andra parten (t .ex. för-
skolan) är mottagare och ofta inte ens med 
i projektgruppen. Det gör kanske också att 
projektet blir just ett projekt och inte får 
någon fortsättning efter projekttidens slut. 
Författaren resonerar om yrkesroller och 
om de olika förväntningar de olika yrkes-
kategorierna har på varandras kompetens 
vid ett samarbete. Det är också viktigt med 
förankring hos ledningen hos båda parter 
vid samarbete, men även i arbetsgrupper. 
Sådant tar tid, projekttiden är ofta för kort.
   Det här är bara helt kort om några vik-
tiga frågor som belyses i boken. Det finns 
ett mycket uppfordrande och intressant 
avsnitt om digitala medier, ett resonemang 
om barnbibliotekariens professionella ob-
jekt och en stark uppmaning att vi måste bli 
bättre på dokumentation och utvärdering, 
men det får inte plats här.
Alla bibliotek i länet har fått boken. Behö-
ver ni fler exemplar kan den beställas på 
AdLibris, Bokus och BTJ.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

”Barn uppger t o m att 
de fuskar och struntar 
i att läsa när de avslö-
jar skolans försök att 
göra nöje av nyttan.”



13

Ibland verkar barns deltagande förväxlas 
med delaktighet. Det är skillnad på att del-
ta på konkret nivå i projektets aktiviteter, 
och att vara delaktig vid utformningen av 
projekten.  Amira Sofie Sandin efterlyser 
mer forskning om delaktighetsprocesser så 
att barnbiblioteket kan utvecklas till att bli 
mer relevant för barn och unga.
   Delaktighet säger egentligen inte någon-
ting förrän man besvarar frågan ”hur?” För-
fattaren menar att man dessutom behöver 
besvara frågorna: När inleds lyssnandet på 
barnen? Vilka reella möjligheter har barn 
att påverka det som berör dem? 
   Två olika modeller för att diskutera del-

Barns delaktighet
aktighet presenteras i boken. Roger A Hart 
menar att det inte finns några metoder att 
arbeta med barns delaktighet som fungerar 
i alla situationer, det är kontextbundet och 
beror på situation, ämne, kultur, samman-
hang och förstås barnen själva. Han me-
nar också att man inte ska stirra sig blind 
på barns ålder utan försöka involvera så 
många av de olika intelligenserna som möj-
ligt för att maximera andelen barn som kan 
vara delaktiga. Han använder sig av bilden 
av en stege i 8 steg. Steget längst ner kallar 
han manipulation eller falsk föreställning 
om barns delaktighet. Här använder vuxna 
barn för att få fram ett budskap. Det tredje 
steget anser Hart vara väldigt vanligt och 
han kallar det symbolisk delaktighet. Ett ex-
empel är när enskilda barn väljs ut av vux-
na för att representera en grupp barn utan 
att de haft chans att diskutera med dem de 
ska representera. Det översta steget inne-
bär projekt som initieras av barn men där 
beslut om utformandet och utförande de-
las med vuxna. Målet är alltså inte att bar-
nens ska driva allt själva.
   De tre första stegen ska man undvika en-
ligt Hart då det ger en felaktig bild av barns 
delaktighet. Hart menar att det inte alltid 
är viktigt att sträva efter att befinna sig på 
de översta stegen. Det viktiga är snarare att 
barns ges möjlighet att bestämma själva hur 
delaktiga de vill vara i olika projekt. Kärn-
punkten är alltså barns möjligheter att själ-
va välja och de vuxnas roll är att skapa för-
utsättningar för detta val. För att barn inte 
ska uppfatta det som att delaktigheten är 
symbolisk måste de förstå vad frågan hand-
lar om. Vuxna ska skapa förutsättningar för 
att barn ska känna självförtroende och kom-
petens för att de tre översta stegen ska nås. 
Barnen ska vara involverade i hela proces-
sen, även i planering, utförande och förut-
sättningar för projekten.
   Harry Shier har gjort en alternativ fem-
stegsmodell som kanske passar bättre för 
lässtimulerande projekt. Det nedersta ste-
get här innebär att vuxna lyssnar på bar-
nen men initiativet ligger hos barnen. Den 

översta att barn delar makt och ansvar med 
de vuxna, delaktighet på lika villkor. Det 
handlar ju om barnsyn också tänker jag. 
Om vi väljer att se på barnen som kompe-
tenta och vågar lyssna på dem och ge dem 
inflytande och intar en medforskande roll, 
gynnas det demokratiska arbetet mer än om 
vi ser oss själva som förmedlande pedago-
ger, som i förväg redan vet vad barnen be-
höver lära sig.
    I slutet av november inbjöd vi på Region-
biblioteket till ett Tid för samtal kring den-
na text. Diskussionen blev ganska brokig, 
det är uppenbart ett ämne som engagerar. 
Vi funderade på hur vi får barnen att förstå 
att de kan komma med förslag till bibliote-
ket. Det är viktigt att lära känna barnen, de 
barn man har en relation till vågar lämna 
förslag menade flera. Vad är ett bibliotek, 
vad tycker barn att ett bibliotek kan BLI? 
Vi talade om att det ofta är biblioteket som 
tar initiativet och erbjuder en verksamhet, 
t. ex. en bokklubb, men det skulle kunna 
vara så att verksamhetens innehåll förändras 
efter hand med hjälp av barnens delaktighet. 
De hinder som togs upp var bl a tidsbrist, 
att vi träffar samma barn för sällan och att 
det finns en gräns och ram för vad man kan 
göra på bibliotek. Vi måste också ställa oss 
frågan vad vi vill uppnå med delaktighet.
   Hur tar man med sig diskussionen hem 
till sitt bibliotek utan att det blir en ankla-
gelse gentemot kollegor på vuxensidan und-
rade någon. Hur gör vi barnbiblioteket till 
allas angelägenhet?
   De möjligheter vi har för att förverkliga 
ökad delaktighet tyckte vi ändå är stora. 
Genom att skapa en miljö där vi är öpp-
na för förslag, kommunicerar, lyssnar ak-
tivt, lösgör oss från diskarna och jobbar 
ute på golvet, ändrar arbetssätt samt arbe-
tar med bemötande och värdegrund lägger 
vi en grund för barns och ungas delaktig-
het i biblioteket.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Barns delaktighet ägnas ett helt kapi-
tel i boken Barnbibliotek och lässtimu-
lans av Amira Sofie Sandin. Delaktig-
het är ett begrepp som ligger i tiden. 
Men vad menar vi egentligen med att 
barn är delaktiga? Av denna genom-
gång att döma innebär det oftast att 
man involverar barnen när de vuxna 
redan satt ramarna utifrån sina egna 
idéer. Dessa tankar tas förstås inte ur 
tomma intet utan de vuxna antar ett 
barnperspektiv. 

Foto: Pia Borrman
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-Hej, var har ni böcker av Martin Widmark?
-Ja alltså… Några står på Deckare, andra 
på Fantasy och så finns en del på den van-
liga hyllan. Äh, är det någon speciell bok 
du letar efter?
Känns det igen?
   Sedan några år har Hcg/uHc-hyllan på Li-
dingö stadsbibliotek varit uppdelad i en rad 
innehållsliga genrer, resultatet av ett mödo-
samt arbete. För några månader sedan nära-
på omintetgjorde vi detta arbete, när vi ställ-
de samman alla böcker för åldrarna 9-13 år.
Bakgrunden var en analys av barn- och ung-
domsavdelningens bestånd, där vi såg att de 
utbrutna böckerna generellt lånades mer än 
de utan speciell placering. Utifrån det för-
de vi en diskussion kring utbrytningar, med 
utgångspunkten att vi vill såväl underlätta 
för låntagarna att hitta specifika böcker som 

Genrer eller inte?
Erfarenheter från Lidingö bibliotek

visa vad vi har och locka till läsning. Föl-
jande text är mina tankar om varför böck-
er mår bättre av att stå samlade.
Lättare att hitta

Placeringarna var ett ständigt problem vid 
köp av serier där de olika delarna behand-
lar olika ämnen. På Lidingö söker förvå-
nansvärt många barn i katalogen, där klas-
sifikationen syns tydligast. Därför var det 
mer pedagogiskt att ställa samman allt av 
en viss författare. 
Alla böcker lyfts fram

Att genremarkera är att lyfta fram vissa 
böcker, vilket gör att övriga böcker snara-
re kännetecknas av vad de inte är. I värsta 
fall blir de något av skönlitteraturens B-hyl-
la. En placering signalerar att här är något 
värt att titta på medan övriga böcker blir 
mer anonyma, i synnerhet för ett bibliotek 
med många olika utbrytningar.
Undviker att påverka läsaren

Gällande vissa genrer kan placeringen ver-
ka självklar men att placera till exempel en 
fantasybok på ett separat ställe bidrar till 
att begränsa läsarens värld. Genom att ställa 
samman böckerna kan man upplösa grän-
serna och lura läsaren lite. Genrer har ock-
så olika genuskodning. ”Hästböcker” är ett 
exempel på en feminint konnoterad genre 
och jag tror att pojkar av det skälet ofta 
undviker den hyllan.
Om att styra tolkningen

Jag tycker att utbrytningar ska användas 
sparsamt oavsett böckernas placering. Ka-
tegoriseringsmakten ligger i vårt yrke, men 
att åt läsaren definiera en skönlitterär boks 
huvudtema är att påverka tolkningen för 
mycket. På Lidingö är det tydligast för pla-
ceringen ”kärlek”, som blir en gräns mot te-
man som vänskap. Här gäller också att ak-
tivt motverka de samhälleliga normer som 
gör att olikkönade relationer oftare än sam-
könade tolkas som kärlek. Vidare måste vi 
fundera över bibliotekens roll gentemot BTJ, 
där en genrebedömning ofta sker redan i re-
censionen.

Så är det nu

Placeringarna är kvar i katalogen och på 
bokryggarna. Diskussionen kring utbryt-
ningar fortsätter och en del kan komma att 
tas bort, även från bokryggarna. De (få) 
kommentarer som hittills inkommit har va-
rit positiva till förändringen. En förutsätt-
ning för sådant här arbete är att tid ges i 
verksamheten, dels för diskussioner kring 
hur biblioteket kan utvecklas och förbätt-
ras, dels utrymme att genomföra ändring-
arna. I vårt fall var det uppgraderingar i 
Book-it med medföljande stängning av bib-
lioteket som möjliggjorde den praktiska om-
flyttningen. Men har man inga sådana in-
planerade kan det kanske vara värt att hålla 
stängt ett par dagar.

Moa Stockstad
Lidingö bibliotek

Foto: Petra Olsson
Nu har Stockholms stadsbibliotek star-
tat en bokcirkel på  Karolinska sjukhuset 
i  Solna. Sju entusiastiska deltagare från 
sjukhusets olika kliniker samlades  en de-
cembereftermiddag efter arbetsdagen för 
att välja   den bok som skulle bli den för-
sta i vår bokcirkel.
   Under trevlig samvaro och livliga dis-
kussioner enades deltagarna i bokcirkeln 
om att under julen läsa  Cecilia Samartins   
bok ”Señor Peregrino”.
   I mitten av januari  ser jag fram emot  
att träffa   dessa  sjukgymnaster, läkarse-
kreterare och sjuksköterskor igen för att 
umgås  med dem och ”Senor Peregrino” 
på biblioteket.
 
Pirkko Vilhelmsson
Biblioteket

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Bokcirkel på Karolinska 
universitetssjukhuset
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Varje måndagseftermiddag tar läxhjälpar-
na emot elever på Hyllan, Jakobsbergs bib-
liotek. De flesta eleverna som kommer går i 
högstadiet eller gymnasiet och vill ha hjälp 
med matteläxan, ofta inför ett prov. Läxhjäl-
parna är pensionärer och studenter som vill 
göra en insats och hjälpa barnen och ung-
domarna. Läxhjälpen drivs av biblioteket i 
samarbete med Röda Korset.
   - Jag vill använda mina kunskaper och 
träffa barn och ungdomar, säger Ulla som 
har arbetat som kemist. Hon såg affischen 
om att biblioteket sökte läxhjälpare, hop-
pade in på prov och är nu den som samord-
nar verksamheten.
   Ungdomarna är mycket glada och tack-
samma över att få hjälp och många kommer 
varje vecka. En del skolor har egen läxhjälp 
men många elever tycker att det är skönt att 
byta miljö. Det brukar komma ett tiotal elev-
er varje gång. Främst är det barn och ung-
domar som inte har svensktalande föräld-
rar eller som inte kan få hjälp med läxorna 
hemma som kommer.

Kerstin Gerén, 
Järfälla bibliotek

Läxhjälp på Jakobsbergs 
bibliotek

Lördagen den 14 januari var högtidsdag för 
invånarna i Upplands Väsby som slöt upp 
och invigde sitt nya bibliotek. Sex veckor ti-
digare hade de samlats för att ta avsked av 
det forna biblioteket, som stått pall i knappt 
40 år men till slut dragit på sig ödesdigra 
fuktskador i väggarna. En stor publik fanns 
på plats när bandet äntligen skulle klippas, 
en trappa upp i nyuppförda huset Messing-
en (döpt efter de verkstäder som tidigare do-
minerade området vid järnvägsstationen).
   Det var inte alltid tänkt att biblioteket 
skulle flyttas till Messingen. Ännu under 
sensommaren 2010 studerade personalen 
idogt ritningar över föreslagna alternativ. 
Först under hösten stod det klart att bibli-
oteket skulle inrymmas i samma påkostade 
byggnad som bl.a. Väsby Nya Gymnasium. 
Här finns också musikskola, sporthall, kafé, 
lunchrestaurang, konferensrum i många 
storlekar, en aula som passar för filmvis-
ning och teater likaväl som för föreläsningar 
och seminarier. Med biblioteket inom dess 
väggar är avsikten att Messingen ska bli ett 
nav i Väsbys samhällsliv.
   Biblioteket ska ge ett öppet, ljust och in-
bjudande intryck. Fasaden är i glas. Bok-
hyllorna är vitlackerade och tämligen låga. 
Studieplatserna, med eller utan dator, är inte 
koncentrerade till ett stängt rum utan ut-

Nytt bibliotek invigt i Upplands Väsby

spridda i den öppna lokalen. Informations-
diskarna är små. På ungdomsavdelningen 
finns stora tv-skärmar för videounderhåll-
ning. Ett inre rum med parkettgolv och hyl-
lor i trä har en mera privat atmosfär och 
innehåller skönlitteratur för vuxna. En ljud- 
och bildanläggning finns diskret monterad 
i rummet, som efter ommöblering kan an-
vändas till föredrag.
  Den separata barnavdelningen är mera 
färgstark, med bokhyllor i gult och lila, en 
ombonad hörna för sagostunder och ett av-
skilt rum för bokprat och andra organise-
rade aktiviteter.
   Ytterligare en avdelning finns på Mes-
singens entréplan, med utsikt över bussar 
och pendeltåg. Den är obemannad men i 
gengäld tillgänglig även när biblioteket har 
stängt. Här finns dagstidningar att läsa och 
pocketböcker att låna i en självbetjänings-
automat.
   Invigningen bjöd på livfull orkestermu-
sik, improviserad teater på litterärt tema, 
trolleri, pysselverkstad, ballongkonst och 
framför allt en chans för väsbyborna att 
uppleva sitt nya folkbibliotek.

Tomas Boij
Upplands Väsby bibliotek

Foto: Johannes Wikman Upplands Väsby kommun



Vad innebär samverkan för dig?
Jag betraktar biblioteksinstitutionen som en resurs för såväl 
omvärlden som för den enskilda individen och då är samverkan 
självklart A och O. Med ett inkluderande arbetssätt skapas synergier 
och möjligheter till inflytande för besökarna. Samverkan innebär 
också information, koppling och förmedling mellan olika aktörer.

Hur märks det på biblioteket i Fisksätra?
Vi samarbetar med de flesta nätverk, föreningar och organisationer 
i området. Många träffas i bibliotekets lokaler.  Vi uppmuntrar alla att 
ge förslag på medier. Stor del av våra program och vår verksamhet 
utgår från besökarnas idéer.  Vi följer upp Kulturnämndens årliga 
besöksenkät och försöker ständigt utveckla verksamheten efter de 
behov som framkommer.

Vilka tankar om nya samverkanspartners/integrering med andra 
verksamheter har du?

Vi har alltid arbetat i olika projekt och då lär man sig organisera 
samverkan runt de mål och den ekonomi som styr. 2011 byggde vi 
Fisksätra Digitala Allmänning med Världsbibliotekets stöd. Genom 
att ordna områdets historia (digitalt och fysiskt) försöker vi bidra 
till utvecklingen av projektet HAMN, Historiskt Arkeologiskt Mu-
seum Nacka. http://fisksatra.nu. Vi har i tio års tid samarbetat med 
Amelie Tham runt ”Fisksätra museum http://fisksatramuseum.se 
Ett museum som samlar områdets globala röster kombinerat med 
barns och ungas deltagande i/genom estetiska processer. 2011-12 
deltar vi genom Svensk biblioteksförening i projektet 1 + 3 där vi 
samarbetar med föreningen ”Låt våra röster bli hörda”. Vi planerar 
aktiviteter tillsammans och föreningen har tillgång till vår lokal för 
egna möten och aktiviteter med områdets barn.

Hur samverkar biblioteken i Nacka?
Biblioteken samverkar i ett nätverk kring gemensamma frågor som 
katalog, transporter, IT och medier. Vi har även verksamhetsgrupp 
för barnverksamheten. Just nu håller Biblioteken i Nacka på att upp-
handlas och för närvarande väntar vi på upphandlingens nästa fas: 
att bli inbjuden att lägga anbud. I vårt fall är det kommunens skol-
chef som lägger anbud på Forum och Fisksätras bibliotek. Slutgiltigt 
besked om vem/vilka som får driftsavtal för personalen (lokal och 
medier tillhör kommunen) på de olika enheterna kommer möjligen 
i april.

Vilka är de största utmaningarna för dagens bibliotek?
Biblioteken måste vara engagerade, laddade, relevanta och det blir 
vi tillsammans med omgivningen. Det gäller att se vad vi kan erbjuda 
som ingen annan har. En kollega sa att vi erbjuder möjligheten ”att 
kunna sitta och läsa” låter det enkelt? Tvärtom det är en bristvara 
för många. Att dela upplevelser, samtala, diskutera, utveckla, enga-
gera, skapa runt de röster som finns kvar i bibliotekens samlingar i 
olika former räcker långt. Det viktigaste sa Valfrid Palmgren är Hu-
man understanding! Scenen är vår!

En bok du inte kan leva utan? 
Jag kan snarast inte leva utan en bok. Men Rodaris Fantasins gram-
matik läser jag då och då när jag fastnat i paragraferna.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde
Cecilia Bengtsson
Foto: Privat
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Barbro Stensby Bolonassos är en-
hetschef på Fisksätra bibliotek, 
Nacka kommun sedan 1997. Bar-
bro har även jobbat på ett flertal 
folkbibliotek i länet. Biblioteket i 
Fisksätra finns beskrivet i boken 
Språk som rikedom – en möjlighet 
för Fisksätra – en utmaning för Nacka 
kommun skriven av Lena Lundgren 
och utgiven av Regionbibliotek 
Stockholm. På vår hemsida finns 
skriften under fliken publicerat.

Barbro Stensby Bolonassos


