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Tema: Kompetens
Vi lever i en snabb, föränderlig värld där kunskap och kompetens blir allt viktigare.  Vad inne-
bär det för bibliotekens utveckling och biblioteksmedarbetarna? Kompetens är ett svårfångat 
begrepp, både komplext och föränderligt, men kanske går det ändå att urskilja några huvudspår 
som är centrala för bibliotekens framtida utveckling. Martin Hafström, enhetschef på Stockholm 
stadsbibliotek, ser bemötande, kommunikation och ett personligare läsförmedlande, både di-
gitalt och analogt som viktiga kompetensområden. Han lyfter också fram potentialen i det in-
formella lärandet som en kompetensutvecklingsstrategi inom organisationerna. 

I allt utvecklingsarbete är det centralt att vilja och våga pröva nya identiteter, arbetssätt och metoder. En av dem som ser helt nya roller 
för biblioteken är R.D Lankes, professor vid Syracuse University. Han tänker sig ett bibliotek bortom medierna ”A worldview of libra-
rianship not founded on materials, but outcomes and learning”. 

Under 2012-2013 arbetar Regionbibliotek Stockholm med ett kompetens-projekt. Tillsammans med biblioteken i länet reflekterar vi 
kring framtidens kompetens som en förutsättning för bibliotekens utveckling. Läs mer om projektet och goda exempel på hur olika bib-
liotek fördjupar sin kompetens inom olika områden i det här numret.

Hela medielandskapet är i stark förändring, något som har avspeglats inte minst i alla debatter kring biblioteken och e-böckerna. Han-
na Westöö-Olsson medverkar i det här numret med en artikel om Mediesprånget som är en kompetenssatsning inom medier för medar-
betare på Stockolms stadsbibliotek. Vill man dessutom att biblioteket ska vara mer än en samling medier, att varje besökare verkligen 
ska hitta det den söker och lite till, då är pedagogisk kompetens ett måste, menar Nina Nykvist, som är bibliotekspedagog och arbetar 
med barnverksamhet på Solna bibliotek.

Biblioteket som mötesplats och arena för demokrati är också en fortsatt viktig del av bibliotekens verksamhet. Det gäller att ännu mer 
reflektera och utveckla verksamheterna för de olika behoven som finns i de olika lokalsamhällena. Läs om hur man arbetat aktivt med 
detta på Solna bibliotek.

Bemötande, värdegrund och förhållningssätt är viktigt att medvetandegöra, framförallt i mötet med prioriterade målgrupper. På ett finskt 
äldreboende i Stockholmsområdet provar man biblioterapi som ett sätt att inkludera en lite marginaliserad grupp och skapa gemenskap 
kring ett gemensamt finskt kulturarv. I Sundbyberg har man via ett verksamhetsbidrag från Svensk Biblioteksförening påbörjat arbetet 
med att bli Sveriges första HBT-certifierade bibliotek.

Framtiden har bara börjat, det väntar med all säkerhet mer bakom hörnet. Men att personalens roll i framtidens bibliotek kommer att 
bli allt viktigare, det kan vi nog vara rätt säkra på. Därför är det angeläget att vi från vår nuvarande position, mitt emellan tradition och 
förnyelse, för en ständig dialog kring bibliotekens framtida uppdrag, roller och kompetensbehov. Projekt Kompetensens följeforskare 
Pamela Schultz Nybacka som porträtteras på sista sidan säger ”Jag tror det är oerhört viktigt att öppna för gemensamma samtal kring 
bibliotekens roll och personalens kompetens som en central fråga.” 
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21 augusti 2012 anordnar Biblioteksrådet tillsammans med Re-
gionbibliotek Stockholm och Södertörns högskola en konferens
”Sociala medier på biblioteken - Fortsättning följer.”
Brit Stakston inleder dagen. Fokus i innehållet är för de biblio-
tek som är aktiva på nätet och i olika forum men som vill kom-
ma vidare och lära mer av varandra. För mer information se Re-
gionbibliotek Stockholms webbsida.
www.smbib.wordpress.com

Ny forskningsdatabas om förskolor. 
Danmark, Norge och Sverige satsar gemensamt för att göra forsk-
ning på förskoleområdet lättillgänglig och lanserar en databas för 
skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Ear-
ly Childhood Education and Care, NB-ECEC http://nb-ecec.org. 
Databasen riktar sig till alla som är intresserade av pedagogik och 
av utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg.

Rätt och lätt – enkla och tydliga texter om bibliotek
På Regionbibliotekets webbplats finns nu biblioteksinformation 
bearbetad av en professionell språkkonsult. Alla texterna är fria att 
använda och bearbeta för bibliotekens webbplatser och trycksaker. 
Här finns även förslag till riktlinjer för  webbtexter. Dessa rikt-
linjer är också fria att använda och bearbeta.

Webbkartan Bibliotek i Stockholms län framtagen av Biblioteks-
rådet i Stockholms län finns nu även för mobilen. Kartan har 
främst studenter som målgrupp och visar alla bibliotek i länet, 
folk-, special- och högskolebibliotek. I mobilen kan man få fram 
de bibliotek som finns i ens närhet och man kan söka på ämnen. 
För mer info se: www.bibliotekistockholmslan.se
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Om projekt Kompetensen

Varför?

   Regionbibliotek Stockholms har de senas-
te åren arbetat med ett tema per år. Det har 
varit Rummet, Användaren och Läsaren och 
nu är vi redo för att ta oss an Kompeten-
sen. Det är ett område som vi arbetar med 
hela tiden men nu vill vi, tillsammans med 
länets bibliotek, fördjupa oss i frågor som: 
Vad är ett folkbibliotek och vad/hur skul-
le det kunna vara? Vilka kompetenser och 
kunskaper behövs nu och för framtidens 
bibliotek? Hur kan Regionbiblioteket stöd-
ja länets bibliotek utifrån deras egna behov 
och förutsättningar? Vi ville inte i förväg be-
stämma alltför mycket kring projektets inne-
håll eftersom huvudsyftet är att identifiera 
processer där vi kan gå in och stödja länets 
bibliotek på ett antal olika sätt.
 Motto och bakgrund

   R D Lankes,  Associate Professor, Syracuse 

University`s School of Information Studies 
tankar och teorier är en av dem som inspi-
rerat oss, till exempel den här meningen om 
att bibliotekariens professionella objekt är 
att ”förbättra samhället genom att under-
lätta skapande av kunskap inom det sam-
manhang man verkar”. Läs mer i Lankes 
bok The Atlas of New Librarianship, 2011.
Hur

   Under våren har vi anordnat tre Open Spa-
ce för biblioteksmedarbetare i länet. Open 
Space är en mötesmetod där agendan sätts 
av dem som är där, och där alla deltar aktivt 
i samtalen. Vi har utgått från metoden, men 
utvecklat den för att passa våra behov. Som 
utgångspunkt för detta använde vi en modell 
av Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och 
Skot-Hansen, läs mer i artikeln här bredvid.
   Efter våra tre Open Spaces har vi renskri-
vit anteckningarna. Just nu befinner vi oss i 

Hur ser framtidens biblioteksbehov ut och hur kan vi möta de behoven ur ett 
kompetensperspektiv? Projektgruppen vid 

Regionbibliotek Stockholm 
Cecilia Bengtsson (projektledare)
Lotta Aleman 
Pia Borrman
Britt Löfdahl  
Malin Ögland

Foto: Malin Ögland

en bearbetnings- och analysfas av det som 
framkommit under de tre dagarna. Resul-
tatet kommer att ligga till grund för Regi-
onbibliotek Stockholms verksamhetsplan 
för 2013-2015.
    Till projektet har knutits en referensgrupp 
som består av fem bibliotekschefer i länet. 
Syftet med referensgruppen är att vara ett 
bollplank för projektgruppen. Till det här 
numret av länsnytt bad vi referensgruppen 
att dela med sig av några tankar kring bibli-
otekens kompetensbehov på några års sikt. 
På nästa uppslag finns deras tankar kring 
kompetens.
   Med på resan kring kompetens och frågor-
na om vart vi är på väg finns även forskaren
Pamela Schultz Nybacka, doktor i företags-
ekonomi och knuten till Södertörns hög-
skola. Hennes roll är att vara ett tredje öga
utifrån sitt perspektiv och att bidra med me-
tod- och utvärderingsstöd. Pamela Schultz
Nybacka skriver även en rapport som blir
klar i december 2012.

Foto: Malin Ögland
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Om den danska modellen

I projekt Kompetensen har vi utgått från 
det vi kallar Den Danska Modellen. Den 
är formulerad av de tre forskarna Henrik 
Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen 
och Dorte Skot-Hansen och till det yttre lik-
nar den en tidigare modell från 1990-talet 
som fick ett starkt genomslag på de nordis-
ka folkbiblioteken. Den modellen lyfte fram 
fyra funktioner för folkbibliotek som t.ex. 
kulturcentrum eller informationscentrum. 
I den nya modellen har dessa ”centrum” 
bytts ut mot ”spaces”. Förutom denna sfä-
riska dimension, som ger utrymme också för 
den digitala verksamheten, så uppfattar jag 
en dubbelriktad rörelse mellan biblioteket 
och det omgivande samhället. Att bibliote-
ket befinner sig i ett sammanhang och att 
biblioteksanvändarna blir deltagare i bibli-
oteksverksamheten och inte bara mottagare 
av en verksamhet. De danska forskarna me-
nar att den nya modellen är avpassad för ett 
samhälle som är kunskapsbaserat och glo-

baliserat. Ett samhälle där vi som medbor-
gare förväntas kunna orientera oss och ut-
vecklas såväl lokalt som globalt. 
I en sådan samhällskontext behövs ett bib-
liotek som stödjer följande mål: 
Experience 

Involvement 

Empowerment 

Innovation

   På våra dagar när vi träffat drygt 70 med-
arbetare från 25 av länets 26 kommuner har 
vi på förmiddagarna diskuterat de här fyra 
orden och vad de kan betyda i ett folkbibli-
otekssammanhang. Vi utgick från den engel-
ska versionen av orden för att inte föregripa 
någon tolkning. Det visade sig vara klokt, 
för visst rymmer experience både upplevel-
se och erfarenhet? 
   Att de fyra orden/begreppen hänger ihop 
och stödjer varandra var ett resultat från 
diskussionerna och att vi såg flera olika ni-
våer var ett annat. Delaktighet gäller både 

personalens delaktighet i fattade beslut så-
väl som biblioteksanvändarnas delaktighet i 
bibliotekets utbud. Innovation handlar både 
om att biblioteket ska befinna sig mitt i den 
innovativa teknikutvecklingen såväl som sti-
mulera till innovativa tankar och handling-
ar hos biblioteksbesökarna. 
   Utifrån dessa mål formulerade sedan alla 
frågeställningar, exempel på verksamhet el-
ler verksamhetsområden som behöver ut-
vecklas på våra bibliotek för att vi ska kun-
na nå upp till målen.
   Och där befinner vi oss nu i vårt pro-
jekt.    Du kan läsa mer om modellen i arti-
keln A new model for the public library in 
the knowledge and experience society och i 
Regionbibliotek Hallands rapport Konsten 
att synliggöra bibliotek.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Upphovsmän: Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen
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Projektets referensgrupp om kompetens

Varför bibliotekarier när det finns Google? 
Biblioteken befinner sig i en brytpunkt mel-
lan tradition och förnyelse. Varumärket bib-
liotek är starkt på både gott och ont. Många 
beslutsfattare vårdar fortfarande bilden av 
sin barndoms skolbibliotek med gröna och 
röda bokryggar i hyllorna. En tyst idyll där 
tiden står still.
   Tystnaden har ersatts av mobilsignaler, 
ungdomsgäng i sofforna, skrattande och 
pratande barn och vuxna. Det tysta rum-
met har blivit en mötesplats. Den tekniska 
utvecklingen är blixtsnabb och ger, rätt an-
vänd, helt nya möjligheter till interaktivi-
tet och öppenhet.
   Behovet av kompetensutveckling hänger 
ihop med vilket bibliotek vi vill ha i dag och 
i framtiden. Vilka olika kompetenser kom-
mer vi att behöva för att driva ett bibliotek 
som syns och hörs. Det är nödvändigt att 
först reflektera över bibliotekets olika rol-
ler och därefter rekrytera och/eller utbilda 
personal. Vi ställer frågan: vad är unikt och 
vad vi kan erbjuda som inte Google har?
 
Eva Bergström
Österåkers bibliotek

När biblioteken inte har monopol på att 
tillhandahålla medier längre för att män-
niskor kan köpa billigt på ICA eller läsa i 
plattan. Eller när de dyra och skrymmande 
uppslagsverken har ersatts av Google. Vil-
ket blir vårt uppdrag då?
   Jag tror att de flesta personalgrupper rym-
mer all kompetens som behövs för att vi 
ska klara framtidens utmaningar. Men det 
som kan behöva ändras är vårt fokus och 
hur många arbetstimmar vi lägger på vissa 
uppgifter. Vi kommer att behöva hitta smar-
ta och tidsbesparande sätt att arbeta med 
samlingarna och cirkulationen. För detta 
tar tid, men får ändå inte överskugga annat.
   Vi behöver förstärka vårt kommunikati-
va arbete, i eller utanför biblioteken eller 
på sociala medier. Vi behöver bli ännu bätt-
re på att ”läspeppa” både barn och vuxna, 
berätta om hela författarskap och på att ge 
samband och fördjupningar. Vi ska visa att 
det är bibliotekarier som kan ge Google en 
match i informationsöverflödet. Och efter-
som bibliotek ska vara mötesplatser för alla, 
måste vi våga anpassa verksamheten och 
våra arbetsmetoder för att göra det möjligt.
   De kompetenser som jag tycker att vi 
behöver utveckla är förmågan att berätta; 
muntligt och skriftligt förmågan att ta in 
omvärlden och att låta omvärlden komma in
förmågan att ompröva och hitta nya lös-
ningar
 
Birgitta Vinnå
Järfälla bibliotek

Vår omvärlds förändring ställer krav på bib-
liotekens service och tjänster att utvecklas. 
E-boken och de nya låntagarna den fört 
med, sig är ett exempel på detta. Biblio-
tekarien förväntas kunna ”allt” och det är 
knappast rimligt i en tillvaro med ett stort 
och snabbt informationsflöde. Att utveck-
la bibliotekariernas informationskompetens 
med källkritiskt förhållningssätt blir än vik-
tigare i och med detta.
   Bibliotekens arbete med att synliggöra 
och förtydliga nyttan av service och tjäns-
ter för kommunmedborgaren kräver kom-
petens i kommunikation och marknadsfö-
ring. En anpassning till den demografi och 
kontext man verkar i kommer att behövas 
för att nå ut och göra biblioteken synliga-
re och mer tillgängliga för fler. Detta krä-
ver verktyg och kompetens på plats. Att väl-
komna andra aktörer med specialkunskaper 
blir nödvändigt i processen. 
   Webben blir en allt viktigare aktör i bibli-
otekets värld och en del nya låntagare finns 
kanske nästan bara via webben. Att leva 
upp till de krav som allmänheten har på 
information och delaktighet via hemsidan 
kräver bra och moderna webbplatser med 
ett levande innehåll. Professionell kompe-
tens kan behövas i form av ex webredaktö-
rer. Att få in andra yrkeskategorier i bibli-
oteksverksamheten kan vara berikande för 
alla och blir i sig en kompetensutveckling.  
 
Elin Rust
Norrtälje stadsbibliotek

Foto:Privat

Foto: Privat

Foto:Privat
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Projektets referensgrupp om kompetens
Bibliotekarien besitter en specialistkom-
petens. I förhållande till andra specialom-
råden kan dock folkbibliotekarien sägas 
vara generalist, eftersom specialiteten lig-
ger i att kunna förmedla information och 
guida i informationsflöden oavsett ämnes-
område. Folkbibliotekarien kan alltså sägas 
vara en specialiserad generalist. Biblioteks-
assistentrollen är mer generell, arbetsupp-
gifterna kan omfatta allt inom bibliotekets 
administrativa drift, varav störst fokus lagts 
på att administrera cirkulationen. När det-
ta nu på många bibliotek görs av besökar-
na själva, vilken kompetens ska vi då sträva 
efter vid nyrekryteringar? Är det nya gene-
ralister, eller är det specialister genom t.ex. 

I mitt bibliotekarielivs begynnelse för nästan 
25 år sedan var ett uttalat kompetenskrav 
”god färdighet i maskinskrivning”. Några 
år därefter försvann skrivmaskinerna och 
ingen frågade längre efter mina färdigheter 
i den grenen. Här väljer jag detta som en in-
gång för att belysa komplexiteten i att över 
tid prognostisera framtida kompetensbehov. 
När jag funderar över frågan framstår dock 

Foto: Privat

några huvudspår: Jag tror att i framtidens 
bibliotek kommer:

• Den kompetens som ligger i bemötan-
det, av olika människor, med olika för-
utsättningar och förväntningar, kom-
mer att uppmärksammans än mer.

• Det läsförmedlande uppdraget, bok- 
och lästipset med personligt tilltal att 
öka i betydelse, medan den del av re-

ferensarbetet som handlar om att sva-
ra på ”faktafrågor” kommer att fort-
sätta att minska i betydelse.

• Kompetensen och kunskapen att lika 
säkert förmedla läsupplevelsen i digitala 
format som i det traditionella pappers-
formatet att vara något som tas som 
lika självklart som maskinskrivningen 
i exemplet ovan.

• Som kompetensutvecklingsstrategi 
inom organisationerna kommer det 
interna lär-andet, att lära av varandra, 
att få ökad betydelse.

• Vikten av att rekrytera rätt, att hitta 
medarbetare med kompletterande och 
olika kompetenser och bakgrund kom-
mer att vara en viktig framgångsfaktor.

   
Slutligen – tror jag – kommer vi vid rekryte-
ringar mer att efterfråga egenskaper och för-
hållningssätt än färdigheter. Drivkraft, viljan 
och modet att pröva och också våga ta ris-
ken att misslyckas är här viktiga egenskaper 
och för mig centralt i allt utvecklingsarbete.

Martin Hafström
Stockholms stadsbibliotek

IT-tekniker och ekonomiassistenter som be-
hövs?  Eller ska de generella assistenterna er-
sättas med specialiserade generalister i form 
av bibliotekarier? Jag tror att en kombina-
tion av specialister, specialiserade generalis-
ter och generalister är den bästa vägen. Det 
som måste förena dem är dock kunskap och 
engagemang om bibliotekens uppdrag och 
villkor samt ett gemensamt fokus på den roll 
biblioteken ska spela i sina lokalsamhällen. 
Däri ligger utmaningen i framtida rekryte-
ringar, att hitta generalister och specialister 
som aktivt väljer att arbeta på folkbibliotek.

Anja Dahlstedt
Södertälje stadsbibliotek

Foto:Privat
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Kompetens och lärande i vardagen

nationell insats är Expertgruppen för kun-
skapsutveckling och forskningsanknytning. 
Gruppen arbetar med metodutveckling, ger 
förslag på utbildningsinsatser och utveck-
lar kopplingen mellan forskning och prak-
tik. Svensk biblioteksförening spelar en 
roll för idéutbyte och utveckling genom 
sin verksamhet och sina nätverk. Region-
bibliotek Stockholm och andra länsbibli-
otek anordnar konferenser, föreläsningar 
och seminarier för att utveckla medarbe-
tares kompetens och på olika sätt stödja 
verksamheterna.
Kompetenshöjning genom informellt lärande 

i vardagen

   Men hur ser vårt lärande ut? I vilka sam-
manhang och hur lär vi oss? En modell 
som ofta används för att beskriva det är 
70/20/10-modellen. Enligt den modellen 
kommer hela 70 % av det vi lär oss från de 
erfarenheter vi får av problemlösning och 
uppgifter på arbetet. 20 % kommer från 
ett lärande av varandra, till exempel genom 
feedback, dialog och genom att vi använ-
der oss av ”goda och dåliga exempel”. En-

En generell och återkommande definition av 
kompetens är: kompetens är mer än kun-
skap. Kompetens handlar om förmågan att 
använda sin kunskap för att lösa en upp-
gift. Det rymmer både teknisk och social för-
måga, erfarenheter och färdigheter. Kompe-
tensbehoven växlar över tid och vi behöver 
kontinuerligt lära och lära om.
   Magnus Anttila tar i boken ”Kompe-
tensförsörjning – företagets viktigaste pro-
cess” upp fem steg som verksamheter behö-
ver identifiera för sin kompetensförsörjning. 
Utifrån dessa steg kan man sedan planera 
och tänka strategiskt kring kompetensför-
sörjningen:
1. Vilka förändringar står vi inför?
2. Vilken kompetens behöver vi?
3. Vilken kompetens har vi?
4. Hur kan vi skaffa den kompetens vi 

saknar?
5. Är vi på rätt väg?
   För olika aktörer i Bibliotekssverige är 
kompetensfrågan central och kompetens-
utvecklingsinsatser för medarbetare initie-
ras på olika nivåer och i olika former. En 

“Att lära är att ständigt 
vara på en resa där ens 
kunskaper hela tiden 
förändras; långsamt 
eller fort, villigt eller 
motsträvigt.” 
Otto Granberg  ur boken Lära eller läras om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet

dast 10 % av vårt lärande sker via kurser 
och konferenser.
   Några som fördjupat sig i detta med lä-
randet i vardagen är Lori Reed och Paul Sig-
norelli. I boken “Workplace learning and 
leadership - a handbook for library and 
nonprofit trainers” beskriver de hur bibli-
otek och dess medarbetare kan organisera 
kompetensförsörjning med fokus på det in-
formella lärandet. Ett av deras budskap är 
att omvärldsbevakning och lärande inte är 
något som går utöver de ordinarie arbets-
uppgifterna utan ingår i det dagliga arbetet. 
Relevant är en organisationskultur som ge-
nomsyras av medveten lärande attityd. Det 
handlar mycket om att uppmuntra till en 
dela-med-sig-kultur och att man ser på sig 
själv som en lärande individ.  
   Som bibliotek är det viktigt att skapa 
långsiktighet och att vara strategisk. Hur 
gör man?
   Sätten att lära av och med varandra är 
många. I publikation ”Ett steg till!” utgi-
ven av Regionbibliotek Stockholm ges för-
slag på olika metoder för lärande på arbets-
platsen. Till exempel tvinning, studiebesök, 
tidskriftsklubb, pedagogiska bord, process-
kartläggning, fokusgrupper, observationer 
och kollegial observation. Boken finns som 
.pdf  på Regionbibliotek Stockholms webb-
sida. För nätverkande och omvärldsbevak-
ning kan man använda RSS-flöden, twitter 
och facebook med mera. Sven Hamrefors 
skriver i boken ”Den uppmärksamma orga-
nisationen”, om hur den egna verksamheten 
kan bli mer omvärldsorienterad och om vik-
ten av att agera proaktivt på förändringar. 
   Men för att få till ett lärande i vardagen, 
gäller det också att se över mötesstruktu-
rer på arbetsplatsen, att värna gemensamma 
raster och inte minst att avsätta tid för åter-
kommande reflektioner och utvärderingar. 

Britt Löfdahl 
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm 

Biblioteksmedarbetarna är en av de viktigaste förutsättningarna för ett biblio-
teks utveckling. Kompetensfrågor är således en viktig strategisk fråga för bib-
liotek. Men vad är kompetens?
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Om pedagogisk kompetens på bibliotek: 
att förstå hur det är att inte förstå

   Min uppgift som bibliotekspedagog är att 
förstå hur det är att inte förstå. Att förvand-
la intetsägande bokryggar, svårsmält kun-
skap och till synes vardagliga rum till nå-
got lockande, inspirerande, rentav magiskt. 
Att ladda biblioteket. Att ständigt påminna 
mig själv, barnen och deras lärare det fan-
tastiska i att lära sig saker, se sammanhang 
och att få del av vår gemensamma kultur-
skatt, i denna tid då sådant alltför ofta räk-
nas som rent trök. 
Hur jag gör? Jag berättar. 

Och jag använder konsten, filmen, musiken 
och leken för att höja temperaturen. Tusen-
tals barn går varje år in i vårt berättarrum 
och kommer ut med ett tankefrö eller två. 
För varje årskull finns en berättelse som lär 
något nytt om livet: universums gåtor, al-
fabetets ursprung, seendets irrvägar, sagans 
historia, trädens liv… Ämnen som barnen 

Behöver biblioteket särskilda pedagoger? Ja, det kan man undra, i dessa tider, då 
man har fullt upp med att bemanna diskar och hålla sig flytande i mediefloden.
Men vill man att biblioteket ska vara mer än en samling medier, att varje besö-
kare verkligen ska hitta det den söker och litet till, då är pedagogiskt sinnade 
bibliotekarier, eller rentav bibliotekspedagoger, ett måste.

oftast inte hade en aning om att de var in-
tresserade av, men som ofta helt överraskan-
de slår rot i dem. Då intresset väckts visar 
jag, och mina kollegor, hur de kan hitta vi-
dare, och kunskapa på egen hand.
   För att kunna arbeta som inspiratör mås-
te jag ständigt fortbilda mig, lyssna in bar-
nen, finslipa metoder, se på nya sätt. Hitta 
det ultimata sättet för varje barngrupp, ja 
helst för varje barn, jag möter.
   Att biblioteket är en veritabel skattkam-
mare, det vet ju vi som arbetar där. 
Men för att ett barn ska förstå det räcker det 
inte med att vi säger det, vi måste visa det.
Som bibliotekspedagog kan jag ägna mig åt 
detta: att visa hur biblioteket kan göra in-
tryck, skapa mening, göra skillnad. 

Nina Nykvist 
Solna stadsbibliotek

Vad är en kompetensprofil och vad ska man 
ha dem till? För ett par år sedan påbörjades 
arbetet med att ta fram kompetensprofiler 
på biblioteken i Sollentuna. En kompetens-
profil är en lista över vilken kompetens som 
behövs för att utföra ett visst arbete, i det 
här fallet bemanna olika diskar. Det över-
gripande syftet är att ”öka kvaliteten på vår 
service och göra den jämnare för våra an-
vändares bästa” som det står i Sollentunas 
dokument. Där står också att ”profilen är 
ett golv, det finns spetskompetens överallt, 
målet är inte att alla ska bli proffs på allt”.
   - Några av de vikarier vi anställer nu är 
inte helt färdigutbildade, då blir kompetens-
profilerna ett sätt se vad de behöver kunna 
för att göra ett bra jobb, säger biblioteks-
chef Anders Olsson.
   För Sollentuna kändes det viktigt att få 
på pränt vilka kompetenser som krävdes 
för att kunna göra ett bra arbete i de oli-
ka diskarna på biblioteken. Det fanns även 
en önskan från en del biblioteksassistenter 
att kompetensutveckla sig för att kunna be-
manna informationsdiskarna och också en 
önskan från ledningen att bättre utnyttja 
den kompetens de redan hade samt att öka 
flexibiliteten. Kompetensprofilerna var ock-
så en naturlig följd av det processinriktade 
arbetssättet. Det blir en kvalitetskontroll av 
en av de viktigaste uppgifterna på bibliote-
ket: referensarbetet. 
   - Just nu har det fortsatta arbetet stannat 
av och vi avvaktar det kommande LEAN-
projektet berättar processchef Peter Svärdh. 
Men flera av kompetensprofilerna håller på 
att ses över och knytas utbildningsinsatser 
till. Framför allt handlar det om internut-
bildning, fortsätter han.
   - Vi har skrivit avtal med två fria gymna-
sier och det blir förmodligen fler snart. Då 
är det ännu viktigare att vi vässar redska-
pen. Det blir en injektion i referensarbetet! 
tror Anders Olsson. 

Pia Borrman
Regionbiblioteket

Kompetensprofiler på 
Biblioteken i 
Sollentuna

Foto: Staffan Engstrand
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Mediesprånget – ett kompetensutvecklingsprojekt

Den tekniska utvecklingen har påverkat läs-
ningen och på flera sätt gjort boken ännu 
mer lättillgänglig. Mobiltelefoner och surf-
plattor har gjort det möjligt att få tillgång 
till biblioteket när och var som helst. Men 
det här ”nya medielandskapet” som vi har 
pratat om en lång tid nu – e-böcker, soci-
ala medier, en oviss framtid – vad betyder 
egentligen det för alla oss som jobbar i bib-
lioteken och möter våra besökare varje dag? 
   Betydande förändringar har skett och sker 
fortfarande kring hur bibliotek anskaffar, vi-
sar och tillgängliggör medier i olika format, 
vilket ställer stora krav på biblioteksmed-
arbetarens kompetens. En snabbsökning på 
nätet ger inte svaret på alla frågor, på sam-
ma sätt som alla svar inte kan hittas i bib-
liotekets boksamling. Behovet att få vägled-
ning genom informationsflödet och hjälp 
att skapa mening och kontext ökar snara-
re än minskar.
Från teori till praktik

   Vad gör man då i en organisation med 
närmare 400 anställda, en verksamhet som 
strävar efter att vara angelägen för alla 
stockholmare och det finns ett kompetens-
utvecklingsbehov inom ett stort och delvis 
svårdefinierat område? Stockholms stads-
bibliotek tillsatte projektet Mediesprång-
et, som under hösten 2011 och våren 2012 
utbildar all personal som tjänstgör publikt 

Stockholms stadsbibliotek avslutar i sommar en stor satsning på kompetens-
utveckling inom digitala medier och teknik, kallad Mediesprånget. Under ett år 
har vi jobbat utifrån en struktur där lärandet sker i vardagen och där kollegor 
lär av varandra. 

kring digitala medier, referensarbete och 
teknik. 
   Målet med Mediesprånget är att alla med-
arbetare som möter våra besökare ska kun-
na förmedla litteratur och information med 
hjälp av olika medieformat, och känna sig 
tryggare att hantera olika tekniska medie-
bärare som läs- och surfplattor. Lika själv-
klart som det är att visa en låntagare till en 
bokhylla i lokalen måste det vara att visa 
låntagaren till digitala samlingar på nätet. 
   Projektet leds av två projektledare och har 
en projektgrupp bestående av fyra personer 
plus internutbildare på alla biblioteksenhe-
ter. För att definiera en grundläggande kun-
skapsnivå att uppnå inom de olika delmo-
menten togs en kompetensprofil fram. Den 
beskriver de praktiska färdigheter som ut-
bildningen ska leda fram till och handlar i 
stora drag om att varje medarbetare skaffar 
sig egen erfarenhet av olika digitala tjäns-
ter och själv testar olika typer av teknis-
ka verktyg. 
Lokalt upplägg för utbildningen och tillgång 

till teknik

   Den pedagogiska grundtanken bakom pro-
jektet är att lärande behöver ske i vardagen 
på arbetsplatsen, tillsammans och med hjälp 
av kollegor. Vi ville med andra ord undvi-
ka ett ”utifrån-perspektiv” där utbildning-
en sker i en separat kontext. Istället orga-

niserade vi utbildningen genom att tillsätta 
interna utbildare inom varje enhet – Stock-
holms stadsbibliotek består av ca fjorton 
enheter – med uppdraget att organisera ut-
bildningstillfällen för sina kollegor och att 
stötta dem i lärandet. 
   Projektet kretsar kring en blogg som sam-
lar allt utbildningsmaterial, där varje del-
moment följs av instuderingsuppgifter som 
syftar till att man bekantar sig med olika 
tjänster och tekniska plattformar. Tanken är 
alltså att självstudier kombineras med öv-
ningar i grupp och med stöd av de interna 
utbildarna på det egna biblioteket. På det 
sättet hoppas vi att alla kan känna en rele-
vans i utbildningen, oavsett ens egen tidi-
gare kunskapsnivå. Materialet på bloggen 
kompletteras också med föreläsningar som 
vidare belyser innehållet i utbildningsmate-
rialet. Exempelvis har föreläsare bjudits in 
för att tala om e-boksmarknaden, om digi-
talt referensarbete och om hur användan-
det av surfplattor kan påverka pedagogiken 
i skola och förskola. 
   I ett informationsyrke som vårt krävs till-
gång till modern informationsteknik. Att 
genomföra ett projekt som Mediesprånget 
utan tillgång till tekniken hade varit omöj-
ligt. Vi kan inte läsa oss fram till en förstå-
else av teknik och nya medieformer, utan vi 
måste också få praktisk erfarenhet. Som en 
del av projektet har teknikpaket innehållan-
de läsplattor, Ipads och Android-surfplattor 
spritts i organisationen. Dessutom har varje 
utbildare fått en smarttelefon (Iphone eller 
Android-variant) som arbetstelefon. Tidiga-
re har många i personalen känt sig osäker 
på tekniken – såsom läs- och surfplattor el-
ler smarttelefoner – främst på grund av den 
uppenbara bristen av sådana på biblioteken. 
Tekniken måste vara tillgänglig för att både 
bibliotekspersonal och besökare ska kunna 
bekanta sig med den. 
   Det säger sig självt att de interna utbildar-
na på biblioteken är en stor del av drivkraf-
ten i projektet. Projektarbete tar tid och tid 
kostar pengar. Därför har en del av projek-
tets budget lagts på att frigöra utbildarna 

B
ild: A

m
anda B

igrell
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från andra sysslor för att de ska kunna stöd-
ja lärandet i sina enheter. Att ge fler personer 
ett ökat uppdrag att handleda sina kollegor 
är också ett sätt att lyfta fram medarbeta-
re och uppmuntra dem att ta en aktiv del i 
personalens kompetensutveckling. 
Och sedan då? Hur går vi vidare?

Biblioteken har ett folkbildande uppdrag 
som introduktör av nya medier, som till del 
hänger ihop med den digitala delaktighe-
ten och att låta alla få tillgång till den nya 
tekniken och digitalt distribuerad informa-
tion och kultur. Det krävs ett aktivt förhåll-
ningssätt från bibliotekets sida där vi lyfter 
fram digitala medier och ny teknik för att 
låta dem bli ett naturligt inslag i bibliote-
ket. Ett sätt att hantera detta är genom att 
arbeta med tekniken i den publika verksam-
heten, genom att till exempel använda surf-
plattor i våra verksamheter eller låna ut läs-
plattor. De läs- och surfplattor som köpts 
in genom Mediesprånget har nu i ett första 
steg främst använts av bibliotekspersonalen 
i utbildningssyfte, men ska efter projektets 
slut användas av både personal och använ-
dare i den publika verksamheten. 
   Biblioteksmedarbetarna är den främsta re-
surs biblioteket har – de som kan sätta böck-
erna, innehållet och informationen i en kon-
text och stimulera till läsning och lärande. 
Kunskap är alltid en färskvara och det be-
hövs strategier och strukturer för att hålla 
den levande. Lärandet i vardagen är inget 
som görs i projektform, och det stannar na-
turligtvis inte av efter projektslut utan finns 
där hela tiden. Men en vardagsnära kom-
petensutveckling behöver också styrning, 
uppmuntran och en tydlig markering av 
hur viktig den är för att verkligen ge resul-
tat. Arbetet fortsätter alltså, och den blogg 
som skapats för projektet kommer att finnas 
kvar även efter projektets slut som en form 
av kunskapsbank. Bloggen nås på bloggar.
biblioteket.se/mediespranget. 

Hanna Westöö-Olsson
Projektledare Mediesprånget

Kan biblioterapi verka stödjande för dem 
som åldras i ett annat land? Denna fråga har 
utforskats under ett fyra veckor långt hög-
läsningsprojekt på ett finskt äldreboende i 
stockholmsområdet. Projektet är en del av 
Sonja Fagerholms masteruppsats i biblio-
teks- och informationsvetenskap vid Uppsa-
la universitet och det har biståtts av Pirkko 
Vilhemsson och Merja Höijer, båda biblio-
tekarier med lång erfarenhet av uppsökan-
de arbete gentemot geriatriken. 
   Under en förmiddag i februari samlades 
vi kring litteratur som på olika sätt skild-
rade den finska efterkrigstiden. En bok om 
de kvinnliga schlagersångerskornas guldål-
der i Finland under 1950- och 60-talen slog 
genast an på deltagarna. Medan vi tittade 
i boken, som med bilder och text berätta-
de om dessa artister lyssnade vi på Annikki 
Tähtis populära sång om parken Monrepos 
i Viborg och Brita Koivunens rytmiska låt 
om chokladhjärtat. De äldre log och knack-
ade takten i bordet. 
   Vi hade även med oss ett finskt bildverk 
med maträtter och foton på matförpack-
ningar och serviser från 40-, 50- och 60-ta-
len. Vi pratade om vad vi åt som barn, vilka 
favoriträtter vi hade och hur gott de för-
sta potatisarna från det egna potatislandet 
smakade. 
   Biblioterapi går enkelt uttryck ut på att 
använda litteratur för att understödja en 
god hälsa och har internationellt använts 
inom flera samhällsinstanser i syfte att stöt-
ta människor i olika skeden i livet. Inom 
bibliotekssektorn har begreppet varit om-

Livsviktig läsning? 
Om biblioterapi inom finsk äldreomsorg

debatterat och diskussionerna om huruvida 
bibliotekarier kan klampa in i ett vårdan-
de sammanhang har diskuterats i decennier. 
Men även dess förtjänster har uppmärksam-
mats. Biblioterapi kan vara ett medel i att 
sprida information om bibliotekens resur-
ser och ett sätt att verka socialt inkluderan-
de bland marginaliserade grupper i samhäl-
let. I vårt pilotprojekt har det handlat om, 
att i en enkel social tillvaro, tillgängliggöra 
litteratur på finska för dem som inte längre 
själva ser att läsa eller orkar hålla i en bok. 
Vi har undersökt hur läsningen mottas och 
vilka reaktioner litteraturen skapar hos de 
äldre. Kan biblioterapin verka stärkande för 
grupptillhörigheten och hur ser biblioteka-
riens roll ut i detta arbete?
   Vi avslutade läsestunden med kaffe och 
då passade en av de äldre deltagarna på att 
citera en liten kaffedikt som han lärt sig i 
skolan i Finland ”Hyvää huomenta Puna-
hilkka…” När det sedan var dags att läm-
na äldreboendet var det flera av deltagarna 
som uttryckte saknad efter dessa läsestun-
der. Att med hjälp av litteratur och musik 
få små glimtar från det gamla hemlandet 
har varit uppskattat av de äldre och pro-
jektet har visat att läsningen och samtalen 
kan användas för att stimulera minnet. Lä-
sestunderna har haft ett stort socialt värde, 
de har varit en mötesplats för samtal kring 
det friska och aktiva livet utanför boendet 
och de har bidragit till en gemenskap kring 
det gemensamma finska kulturella arvet. Vi 
hoppas att erfarenheterna av projektet skall 
inspirera andra till arbete gentemot grup-
perna av äldre invandrare som växer stort 
i landet och vi ser biblioterapi som en in-
tressant samverkansform mellan bibliotek 
och äldreomsorg i framtiden.

Pirkko Vilhelmsson
Karolinska universitetssjukhuset

Merja Höijer
Stockholms stadsbibliotek

Sonja Fagerholm
Uppsala universitet

Foto: Sonja Fagerholm
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Solna biblioteks nya ansikte utåt 

Genom stora skyltfönster mot centrum (och 
en hamburgerrestaurang) ser man ett inbju-
dande rum för alla åldrar. DN och SvD är 
kvar men resten av tidningsrummet har flyt-
tat längre upp i huset tillsammans med kaffe-
automaten. Invigningen firades med popcorn 
och mingel,  bokprat i ett hörn, utklädning 
och fiskdamm i ett annat och filmvisning i 
ett tredje. Böcker kunde man hitta på alla 
möjliga ställen, en hel vägg med barnkonst 
var ett fint galleri. Kort fanns att köpa och 
snart ska även böcker säljas här i loungen. 
- Vi kanske prövar med lite smalare litte-
ratur den här gången, berättar Åsa Frimo-
dig som leder utvecklingsgruppen Bibliote-
ket som mötesplats. 
- I planeringen har diskussionen ofta hand-
lat om bibliotekets roll i samhället nu och 
framöver och vad det betyder när det gäller 
krav på personal och utveckling. 
En vision

Malin Norrby, chef som arbetat i Solna sju 

år, berättar hur en vision har vuxit fram.
I tätt samarbete med Annika Malmborg, 
chef för avdelningen Kultur och Evenemang 
i Solna stad och Anna Billing vid samma 
avdelning, har personalen skapat det rum 
som lyfter biblioteket till ett helt kulturhus 
(en skapligt god ersättning för det kultur-
hus som inte blev av...). 
   - Solna växer i rekordfart och år 2020 be-
räknas att ca 90.000 personer bor här och 
de vill ha kulturupplevelser på hemmaplan! 
Malin säger att Vardagsrummet blir en fin 
avslutning på tiden i Solna, nu väntar nya 
jobbet som chef för Länsbibliotek Uppsala. 
Annika Malmborg räknar upp alla aktivi-
teter som planeras i Vardagsrummet: Bok-
cirklar, bokpratslunch,  möten av olika slag, 
konstvisningar, filosofikafé, stickkafé, baby-
kafé, spännande möten med författare, tea-
ter och sagostunder. Och kanske annat ock-
så, man vet aldrig vad som kan hända med 
pigga medborgare och kreativ personal.

– Nu ser man ju att det ligger ett bibliotek här! Förut såg man bara några tid-
ningsläsare som såg sömniga ut, tycker en av besökarna som deltog i invigning-
en av Solna biblioteks nya ”Vardagsrum”.

− Nu i början ska vi registrera hur besökar-
na rör sig och ta reda på synpunkter och se-
dan dra slutsatser. Vad innebär det för oss 
som ska jobba här, blir det delvis helt nya 
roller? Annika ser förväntansfull ut.   

Kerstin af Malmborg

Interiörfoto: Staffan Engstrand

Snickare: Johan Granqvist
Arkitekt: Mia Cullin
Inredare: Pia Amsell
Trådhållare: Anna Ribbing 
(även Kulturkoordinator i Solna)

Åsa Frimodig och Annika Malmborg 

Foto: Kerstin af Malmborg

” Nu ser 
man ju att 
det ligger 
ett bibliotek 
här!”
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I år, 2012 fyller alltså Södertälje stadsbibli-
otek 100 år. När vi upptäckte detta så vil-
le vi självklart fira det, det är inte varje år 
man fyller 100!
   Under firandet vill vi uppmärksamma bib-
liotekets långa historia, hur biblioteket har 
förändrats och vilken betydelse biblioteket 
har haft i lokalsamhället. Vi ser det också 
som ett tillfälle att synliggöra och uppmärk-
samma dagens bibliotek och dess funktion.
   Firandet genomsyrar hela året med olika 
aktiviteter, men vecka 17 var den stora fest-
veckan (som sammanföll med firandet av 
Världsbokdagen). Veckan var fullsmockad 
med aktiviteter som författarbesök, bokby-
teri och biblioteksvisning (”biblioteket bak-
om kulisserna”). Lördagen 28 april ställde 
vi till med 100-årskalas med körsång, fö-
reläsning och sagomaraton med sagor från 
1912 till idag, där självaste Strindberg in-
lede. Vi avslutade med att bjuda våra besö-
kare på tårta!
   Under året jobbar vi även med utställning-
ar i lokalen som både belyser bibliotekets 
historia och biblioteket idag. För inspira-
tion har vi rotat i magasinets allra dammi-
gaste vrår och på vägen hittat saker som va-
rit bortglömda sedan många år tillbaka. Ett 

Södertälje stadsbibliotek 100 år

Stadsbiblioteket i Södertälje har gamla anor. I slutet av 1800-talet fanns ett lä-
sesällskap, ett sockenbibliotek, ett arbetarbibliotek och en läsestuga. 1912 slogs 
dessa ihop till ett under namnet ”Föreningen för Södertälje läsestuga och stads-
bibliotek”. 

fynd var en bortglömd dagskassa från tiden 
innan vi fick en kassaapparat. 5000 kronor 
i gamla sedlar från 80-talet!
   Som tur var har vi vår mångåriga medar-
betare Inger Wanhainen med oss i arbets-
gruppen, som minns och kan berätta. Ing-
er har dessutom varit flitig och sparat ett 
exemplar av nästan alla blanketter och ar-
betsredskap som använts under hennes år på 
biblioteket. Med Ingers samling som grund 
kunde vi bl.a. bygga upp en biblioteksin-
teriör med arbetsredskap från olika tider.
   Vi har tagit fram en jubileumslogga som 
används genomgående i allt material, t.ex. 
på våra nya namnskyltar och plastkassar. 
Ena sidan av kassen utgörs av nya loggan 
och andra sidan är härligt retro med ny-
tryck av bibliotekets klassiska 70-talskas-
se med texten ”Jag har varit på bibliote-
ket, har du?”.
   Alla som besöker biblioteket får en fol-
der med Södertäljes bibliotekshistorik. Den 
finns på nätet, titta gärna du också:
www.sodertalje.se/stadsbiblioteket100 

Karolina Wiberg
Södertälje bibliotek

Ett barnbibliotek ska vara en förtrollad plats 
för barnen och ge barnen en förtrollning att 
bära med sig hela livet! Inför invigningen av 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra 2008 in-
rättades därför hedersutmärkelsen Barnens 
eget Trolldiplom som sedan dess årligen de-
las ut till en person som genom sin konst-
närliga gärning gör barnens värld förtrollad. 
Mottagare av Trolldiplomet har varit Ge-
org Riedel (2008), Lennart Hellsing (2009), 
Stina Wirsén (2010) och Barbro Lindgren 
(2011). Barnens eget Trolldiplom 2012 till-
delades skådespelaren och författaren Eva 
Funck ”som genom sitt konstnärsskap för-
tjänstfullt bidrar till att barnens värld är 
och får vara förtrollad!” Med böckerna om 
Hönapöna, Dexter och Evas plåsterbok och 
programserier som ”Evas Sommarplåster”, 
”Evas Vinterplåster” och ”Evas superkoll” 
har Eva Funck blivit älskad och uppskat-
tad hos såväl barn som föräldrar. Eva har 
dessutom drivit sin egen teater i tjugofem år. 
Den 15 april mottog Eva trolldiplomet på 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Många 
barn och vuxna deltog i festligheterna.

Lennart Lundblad
Ekerö kommun

Barnens eget 
Trolldiplom 

Ill: Stina Wirsén
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Ladda ner talböcker 
direkt hos Stockholms 
stadsbibliotek

Som en del av Stockholms stadsbiblioteks 
satsning på det digitala biblioteket och till-
gänglighet är det nu möjligt att ladda ner 
talböcker direkt från webbplatsen http://bib-
lioteket.stockholm.se Genom sin vanliga in-
loggning hos biblioteket kan låntagare med 
några få klick ladda ner en talbok utan att 
behöva byta webbplats och gränssnitt. 
Som registrerad talbokslåntagare på Stock-
holms stadsbibliotek laddar man ner tal-
böcker i DAISY-format (DAISY ljud eller 
DAISY text och ljud) till den egna datorn i 
form av mp3-filer.
   Alla låntagare kan provlyssna ett stycke 
ur boken och är du registrerad och inlog-
gad som talbokslåntagare kan du ladda ner 
den till din dator. 
   Stockholms stadsbibliotek har integrerat 
de bibliografiska talboksposterna med öv-
riga poster i bibliotekssystemet. Detta ger 

ett enhetligt sökindex för alla poster oav-
sett format.  De nedladdningsbara talböck-
erna är sökbara precis som övriga medier 
och det är möjligt att filtrera fram önskad 
talbok med hjälp av befintligt sökträd.
   I ett gemensamt projekt med TPB har 
Stockholms stadsbibliotek utvecklat ett tek-
niskt gränssnitt som gör det möjligt att häm-
ta talböckerna direkt från TPB när låntaga-
ren väljer att ladda ner boken.  
   Detta är ett första steg i utvecklingen av 
nedladdningsbara talböcker. Utvecklingen 
fortsätter och varvas med användningstester. 
Vid användningstesterna träffar vi våra lån-
tagare som då får testa systemet och chans 
att ge synpunkter inför framtida utveck-
lingsinsatser.

Annica Oreland 
Elisabet Fornell

Biblioteket, boken och den långa svansen 
är det långa namnet på projektet som till 
vardags kallades Långa Svansen och som 
Stockholms stadsbibliotek drev under 2009-
2011. Nu finns en fin rapport och utvärde-
ring av projektet som du kan beställa från 
Regionbibliotek Stockholm. Utvärdering-
en finnas att ladda ner på Regionbibliotek 
Stockholms webbplats.
 

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Hallunda bibliotek, Sjukhusbiblioteken i 
Sörmland och Bibliotek Värmland är no-
minerade till Årets bibliotek 2012. Vin-
naren kommer att presenteras under 
Bok&Bibliotek i höst. Priset delas ut av 
DIK.
   Hallunda bibliotek nomineras till Årets 
Bibliotek för sitt målmedvetna målgrupp-
sorienterade arbete som haft en betydelsefull 
roll i lokalsamhället. Utifrån ett stort enga-
gemang använder sig personalen av de för-
utsättningar som finns lokalt till bibliotekets 
och framförallt dess besökares fördel. Perso-
nalen deltar kontinuerligt i utvecklingsarbe-
tet som bland annat lett till den internatio-
nella bokmässa som vartannat år lyfter fram 
litteratur från ett femtiotal språkområden
   Priset består av äran, 20 000 kronor samt 
ett konstverk. Förra året var Internationel-
la biblioteket i Stockholm Årets bibliotek.

saxat från www.dik.se

Hallunda bibliotek nominerat 
till Årets bibliotek!

Nina Frid tilldelas 
Svenska Akademiens 
bibliotekariepris!

Priset delas ut till bibliotekarier som ”gjort 
värdefulla insatser för att främja intresset 
för klassisk och samtida skönlitteratur” som 
Akademien skriver på sin hemsida.
Nina arbetar numera på Huddinge biblio-
tek men var i flera år vår kollega här på 
Regionbiblioteket och arbetade då framför 
allt med bokcirklar.se som hon var initia-
tivtagare till.
Grattis säger vi!
 

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm
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I november fick vi besked om att vi hade 
fått ett utvecklingsstöd på 100 000 kronor 
från Svensk Biblioteksförening för att ge-
nomföra en hbt-certifiering av Hallonber-
gens bibliotek.
   Bakgrunden är att vi har ett uppdrag från 
politiken i Sundbyberg att arbeta för en jäm-
ställd medborgarservice. Frågan är priori-
terad och alla verksamheter ska präglas av 
ett jämställdhetstänkande.
Bibliotek Sundbyberg har arbetat aktivt med 
jämställdhet, vi har en bibliotekarie, Sofie 
Samuelsson med uppdraget att vara genusin-
spiratör, vi har föreläsningar om jämställd-
het, en feministisk läsecirkel i samarbete 
med ABF och utlån av genuspåsen ”Möj-
ligheter”.
   Nu går vi ett steg vidare och går in i ett 
projekt med målet att som första bibliotek 
i landet genomgå en hbt-certifiering.
Det är ett bemötandeprojekt som innebär 
att alla som besöker oss ska bemötas uti-
från sina förutsättningar oavsett kön, sex-
uell läggning, etnicitet eller funktionsför-
måga.

Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

   Vi är bra på bemötande men ser hbt-cer-
tifieringen som ett projekt där vi kan gå vi-
dare och bli ännu bättre.
   Webb, informationsmaterial, styrdoku-
ment och den fysiska miljön kommer att 
granskas utifrån ett normkritiskt perspek-
tiv och all personal kommer att genomgå en 
utbildning i fyra steg ledd av RFSL.
   Det här är ett samarbetsprojekt i Hal-
lonbergen mellan biblioteket, musikskolan, 
mötesplatsen för unga och Aggregat som är 
en konstnärlig verksamhet för unga.
Resultatet ska vara en öppen och inklude-
rande arbetsmiljö och att vi skapar inklu-
derande och angelägna mötesplatser för fler 
och nya besökare. 
   Biblioteken är en plats i samhället dit alla 
slags människor kommer. Verksamheten ska 
präglas av öppenhet och demokrati och då 
är ett likvärdigt bemötande oerhört viktigt.

Margareta Engstrand
Sofie Samuelsson
Hallonbergens bibliotek

Nu drar Regionbibliotek Stockholm igång ett 
nytt projekt i samverkan med Riksidrottsför-
bundet, Riksidrottsmuseet och SISU Utbil-
darna. Mål för projektet är att locka till lä-
sande och samtal om böcker bland läsovana 
ungdomar och unga vuxna och att särskilt 
lyfta fram läsande manliga förebilder genom 
att visa på idrottare med läsintresse. Vi vill 
också ge exempel på samarbeten, nationellt 
och lokalt, för att nå fler läsare. 
   Riksidrottsmuseet skapar en utställning på 
temat Läsande idrottare. En del av utställ-
ningen ska vara möjlig att anpassa lokalt, be-
roende på hur idrottslivet ser ut på orten. Ut-
ställningen ska vandra runt på folkbibliotek 
i landet. De lokala biblioteken och idrotts-
klubbarna ska gemensamt ordna program 
och aktiviteter i anslutning till utställning-
en. Vi funderar också på att göra bokpåsar 
med aptitlig blandning till klubblokalerna. 
Utställningen planeras och byggs nu i vår/
sommar och öppnar i höst. Just nu arbe-
tar SISU och vi för att identifiera tre orter 
med både intresserade klubbar/idrottsleda-
re och bibliotek. Projektet stöds av Statens 
Kulturråd.

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

Att läsa är också en sport – 
att nå nya läsare med nya 
läsande förebilder.

Foto: Cecilia Bengtsson

”Målet för 
projektet är 
att locka till 
läsande och 
samtal om 
böcker”



Hur kommer det sig att en konsumtionsforskare studerar biblioteken?

- Böcker och läsning ingår idag i en allmän konsumtionskultur där 
både kommersiella och ideella krafter ingår. Men detta innebär inte 
att ekonomiska teorier om hushållning av knappa resurser passar 
in på bokområdet helt utan vidare. Skriftspråket har en historisk 
relation till ekonomiskt överflöd och läsning kan förstås som ett slags 
fullbordan snarare än en regelrätt förbrukning. Sammanfattningsvis 
tecknar begreppet ”bokonomi” en ny bild av överflödssamhället. 
- Bokmarknaden är lite speciell just eftersom den både erbjuder 
böcker till salu i bokhandeln och till låns på biblioteken. Den 
digitala revolutionen har ritat om kartan och både bokhandeln 
och biblioteken försöker hitta sina nya platser och roller. Kanske 
kommer de närma sig varandra? Till exempel har evenemang länge 
varit en stor del av biblioteksvärlden, och nu har bokhandeln genom 
Litteraturutredningen fått en första möjlighet att söka kulturpolitiska 
projektmedel för olika evenemang. Som konsumtionsforskare är 
det såklart spännande att få följa hur biblioteken ser på relationen 
till läsarna.

Du är inte bara företagsekonom utan har även bakgrund inom huma-
niora och organisationsforskning?

- Ja, det stämmer. Marknadsperspektivet räcker långt, men inte fullt 
ut. Det krävs en förståelse för bibliotekens uppdrag och kulturella 
roll. Biblioteken befinner sig i ett skifte där omgivningen förändras. 
Det kanske är rimligare att istället för ”omvärld” tala om en ”sam-
värld”? Vi har en ny kulturpolitisk samverkansmodell, ny huvudman 
(KB) för både forsknings- och folkbibliotek, och vi ser allt fler verk-
samhetsformer. Det talas om låntagare, besökare, användare och 
kunder. Det är egentligen synd att Litteraturutredningen inte kan 
fördjupa sig i bibliotekens situation, inte minst pga. den aktuella ut-
låningsproblematiken kring e-böckerna. Det är ju ett system som 
måste ses över i sin helhet, ur både ekonomiska och kulturella per-
spektiv. 

Vad är viktigt för bibliotekens del?

- I det här läget är det särskilt intressant att Regionbibliotek Stock-
holm tar initiativet till ett nytt och mer processorienterat sätt att 
arbeta strategiskt i länet. Jag tror det är oerhört viktigt att öppna 
för gemensamma samtal kring bibliotekens roll och personalens 
kompetens som en central fråga. Biblioteken handlar både om med-
borgarnas berättelser och berättigande i samhället! 

När kan vi vänta oss en forskningsrapport?
- Det är ett väldigt rikt material som vi fått fram genom biblio-
tekspersonalens aktiva medverkan. Massor av tankar! Det ska bli 
roligt att sätta tänderna i materialet nu när analysfasen börjar! Det 
riktigt vattnas i munnen när jag tänker på skrivperioden i sommar… 
Forskningsrapporten kommer att vara klar för spridning runt års-
kiftet.

Vad är din bild av projekt Kompetensen?
- När jag slog upp ’kompetens’ i en ordbok upptäckte jag att ordet 
stammar från latinets competere som är en sammanslagning av ’till-
sammans’ och ’söka’. Det kan också översättas som ’sammanträffa’ 
och ’eftersträva’. Det är en väldigt fin och träffande bild av projektet 
som skall leda vidare till framtidens bibliotek. 

En bok du inte kan leva utan? 
- Den köpte jag idag: nytrycket av Julio Cortázars samlade noveller, 
del 1. Den var länge slutsåld och hett efterlängtad. Nu får den äntli-
gen göra del 2 sällskap på nattduksbordet. 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde
Cecilia Bengtsson
Foto: Privat

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Pamela 
Schultz 

Nybacka
är lektor vid Institutionen 
för Ekonomi och Företagan-
de vid Södertörns högsko-
la och är medlem i arbets-
gruppen för facklitteratur 
på Kulturrådet. Nu forskar 
hon kring biblioteken i sam-
band med projekt Kompe-
tensen på Regionbibliotek 
Stockholm.


