
NUMMER TVÅ 2013

Regionbibliotek
Stockholm

sid. 2

sid. 16

TEM
A

 FO
R

SK
N

IN
G

sid. 11
sid. 16

sid. 5

sid. 7

sid. 8

sid. 5

”. . .  bokcirklandet 
bidrar till en 
breddning av 
deltagarnas 
läsvanor”

”Vi ska 
våga prova,

våga prioritera, 
våga 

misslyckas . . .”

”Kan man 
klara sig utan 

forskning?”

”Biblioteket –
mellan det 

offentliga och 
det privata”

sid. 15

sid. 8

sid. 5



Evidensbaserat 
biblioteksarbete i praktiken
Forskningen har alltmer kommit in i bibliotekens arbete och utveckling. Gullvor Elf, medarbe-
tare på Högskolan i Borås och den som svarar på sex frågor i detta nummer av Länsnytt, sva-
rar kort och gott nix på frågan om biblioteken kan klara sig utan forskning. Sedan biblioteka-
rieutbildningen akademiserades för två decennier sedan så har forskningsinsatser i allt större 
utsträckning påverkat verksamheten vid våra bibliotek. I detta sammanhang är det också vik-
tigt att forskarna är lyhörda och för en dialog med praktiken utanför lärosätenas väggar. 
Där har vi på Regionbiblioteket en roll som vi försökt att ta på olika sätt.

Forskningskopplingen kan naturligtvis ske på olika sätt och vi får exempel i detta nummer, allt från följeforskare till att reflektera över forskningsresul-
tat genom att arrangera en tidskriftsklubb. Allt kräver att biblioteket tar sig den tid som krävs och att medarbetarna får utrymme till detta i sitt arbete. 
Att arbeta med en extern forskare ger en extra press på arbetsinsatsen men även högre prestige t.ex. när man vill förankra sitt utvecklingsarbete inom en 
kommunal organisation.

I det dagliga kommer man långt genom att reflektera över vad som sker i bibliotekslokalen, lyssna på vad besökarna har att säga och att ta till sig all den 
statistik som finns.

Nyligen fick vi ta del av den nationella biblioteksstatistiken som nu Kungliga biblioteket ansvarar för och i anslutning till detta publicerade vi vår länssta-
tistik. Jag brukar ofta framhålla att vi inte ska sitta och jämföra våra siffror mellan kommunerna men ofta görs detta ändå. När vi läser statistik så måste 
vi läsa den med kritiska ögon och verkligen titta på alla enskilda siffror och inte bara dra generella slutsatser. Vi kan inte anta, vi måste veta. 

Under flera år så har vi på Regionbiblioteket iakttagit verksamheten från andra håll och tittat på andra saker än de gängse. Våra observationer, kortfattat 
beskrivet här i Länsnytt, ger ytterligare en bild som kan läggas till en annan. Vi fortsätter med detta och kommer att utveckla det arbetet. Under hösten 
kommer vi att sätta in biblioteksstatistiken i ett lokalt sammanhang genom att titta 
närmare på SOM-institutets statistik gällande just vårt län. Vi tycker att det är intressant 
att Stockholmarna läser mer än övriga landet men lånar färre böcker. Vilka är det vi når? 
Visst är det intressant att de som bor i stadsdelarna på Järva är de som är de mest aktiva 
låntagarna i Stockholms stad. 
Är det så att vi når de grupper som är prioriterade i våra kommuner? 

Vi på Regionbibliotek Stockholm 
önskar er alla en riktigt skön och varm sommar!

Foto: Tora Hansson
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Folkbildningens forskningsdag anordnas den 12 september 2013 
av Föreningen för folkbildningsforskning i samverkan med Mimer. 
Det blir en dag full med föreläsningar, seminarier, utställningar och bok-
bord.
Plats: Bryggarsalen, Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.

Forskningsantologi om skolbibliotek. Hösten 2013 kommer en an-
tologi om skolbibliotekets roller i förändrade politiska och pedagogiska 
landskap. Boken kommer att ge en genomlysning av skolbiblioteksom-
rådet och bygger på det senaste decenniets svenska och internationella 
forskning med inriktning mot skolbibliotekets pedagogiska roller i rela-
tion till informationskompetenser och lässtimulans. 
Bokens redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh. Med-
verkande författare är även Mats Dolatkhah, Cecilia Gärdén och Helena 
Francke, alla verksamma forskare vid Institutionen Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

SKL:s kulturkonferens den 6-8 oktober 2013. Vilka möjligheter har 
kultur att göra skillnad för samhälle och individer i den ekonomiska, poli-
tiska och opinionsmässiga samtiden – i Sverige, Europa och resten av värl-
den? På temat ”Vi pratar pengar” diskuteras och analyseras förändringar, 
möjligheter och utmaningar för kultursektorns finansiering.
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, Stockholm
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För att utveckla och förnya forskningen inom 
historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala uni-
versitet har sju forskningsnoder skapats. Forsk-
ningsnoderna syftar till att driva större mångve-
tenskapliga forskningsprojekt och kommer att 
involvera både forskning och utbildning på av-
ancerad nivå.
•	  Tidigmodern kulturhistoria
•	  Kultur – Demokrati – Medborgarskap
•	  Mind and Nature
•	  1700-tal: Sverige i världen – världen i Sve-

rige
•	  KUSKO - Kunskapssamhällen: Kommuni-

kation och organisation 1800-2020
•	  Förintelse- och folkmordsstudier
•	  Den goda staden: Urbanism och social för-

ändring 
Inom noden Kultur - Demokrati – Medbor-
garskap ingår Institutionen för ABM, Littera-

Sju forskningsnoder på Uppsala universitet
turvetenskapliga institutionen, Centrum för 
genusvetenskap, Institutionen för idé- och lär-
domshistoria samt Historiska institutionen. No-
den har beviljats medel för verksamhet under tre 
år, 2012-2014. Nodens forskning rör kulturens 
betydelse för det demokratiska samhället och för 
föreställningen om medborgarskap från 1900 till 
nutid, huvudsakligen i Sverige med utblickar mot 
grannländerna. Inom detta forskningsområde fo-
kuseras två problemfält. Det första – Föreställ-
ningen om medborgaren i litterära och politis-
ka framställningar – ställer frågor om vilken roll 
litteraturen och litteraturförmedlingen har spe-
lat och spelar i samhällets demokratiska fostran. 
Hur framställs medborgaren i litteraturen och i 
politiska tal? Hur formuleras demokratiska ide-
al och medborgarskap i vår tids politiska visio-
ner, i jämställdhetsdebatten, i det tidiga 1900-ta-
lets nordiska och baltiska nationalistiska rörelser?

Folkbiblioteket har en tradition av att bedriva en 
mängd olika aktiviteter för barn som exempelvis 
bokprat, bokklubbar och ibland även olika typer 
av skrivarkurser. Syftet med dessa är ofta att stär-

ka barns läslust, deras literacy och deras kompe-
tens vad gäller informationssökning. Det finns 
en föreställning om att dessa aktiviteter är vik-
tiga för barns läsutveckling och erfarenheter sä-
ger också att pojkar och flickor använder biblio-
teket i olika stor utsträckning och på olika sätt. 
Men vad som egentligen äger rum i dessa aktivi-
teter för barn, i synnerhet kopplat till genus, är 
relativt okänt och outforskat. Det projekt som 
jag nyligen har påbörjat syftar därför till att un-
dersöka hur barns literacy tar sig uttryck i bibli-
oteksaktiviteter för barn genom att analysera och 
förstå hur det är att vara barn – en pojke eller 
en flicka – engagerad i olika läs- och skrivverk-
samheter på folkbiblioteket. Frågor som jag vill 
få svar på i projektet är exempelvis; Hur kom-
mer normer kopplade till literacy och genus till 
uttryck i biblioteket? Vilka positioner kopplade 
till genus och literacy finns tillgängliga för barn i 
dessa läs- och skrivverksamheter? Literacy, hand-
lar i detta projekt inte bara om förmågan att kun-
na läsa och skriva, begreppet refererar också till 
förmågan att kunna tolka och utvärdera texter 
och att tänka kritiskt. Barns literacy i folkbib-
liotekskontexter är i liten grad utforskade och 
vad gäller barns läs- och skrivverksamheter i re-
lation till genus finns en tydlig forskningslucka. 

  Jag har valt att använda det engelska begreppet li-
teracy. Härigenom betonas att jag betraktar literacy 
mer som en aktivitet än ett uppnått resultat. Carina 
Fast konstaterar att även i en svensk kontext har det 
engelska ordet literacy vunnit allt större genomslag 
i forskningen (2007) och jag kommer således i linje 
med detta att använda begreppet literacy oöversatt.

Foto: Bertil Wergelius

Detta är viktigt att studera, inte minst som en 
rad internationella och nationella studier (PISA 
2009, PIRLS 2011) har visat att barns läsför-
måga har minskat i Sverige de senaste åren. Det 
finns en högre andel pojkar än flickor som kan 
karakteriseras som svaga läsare vilket tyder på att 
det finns en koppling mellan genus och literacy. 
I den här studien kommer biblioteksaktiviteter 
för barn såsom bokklubbar, bokprat och skrivar-
kurser att studeras med hjälp av etnografiska me-
toder dvs. observationer och intervjuer. Jag har 
för avsikt att studera barn som är mellan 7 – 14 
år gamla och de bibliotek som kommer att un-
dersökas är framförallt bibliotek i Uppsala. Min 
ambition är att komma igång med de empiriska 
undersökningarna under hösten 2013. 

Åse Hedemark
Univeritetslektor, institutionen för ABM.

Uppsala universitet

Det andra problemfältet – Föreställningen om 
medborgaren i folkbildningens och litteratur-
läsningens praktiker – sätter användaren i fokus 
och studerar särskilt studiecirklar, bokcirklar och 
folkbibliotek. Vilka idéer om den demokratiska 
medborgaren förmedlas? Hur hanteras individer 
och grupper som anses odemokratiska? Vad be-
tyder litteraturens föreställningar om demokra-
ti för läsarnas syn på sig själva som medborgare? 
Av särskilt intresse för framtiden är hur de unga 
läser. Hur använder barn och ungdomar folk-
biblioteken och hur relaterar de sina läsupple-
velser till det demokratiska samhällets normer 
och värderingar?
Från Inst. för ABM: Åse Hedemark, 
Kerstin Rydbeck, Samuel Edqvist

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Barns literacy 
och folkbiblioteken
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   Det hävdas ofta i medierna att bokcirklarna blir 
allt fler. Som bekant finns även bokcirklar med 
bland de aktiviteter som numera redovisas i den 
årliga biblioteksstatistiken och en studie av ka-
tegorin slutna cirkelsammankomster visar fak-
tiskt att antalet sammankomster ökat på folkbib-
lioteken med imponerande 200 procent under 
perioden 2007-2012. Idag finns bokcirkelverk-
samhet på biblioteken i uppemot 70 procent av 
landets kommuner och man kan se att andelen 
kommuninvånare som deltar framförallt är stor i 
många mindre landsbygdskommuner. Den stora 
ökningen indikerar att folkbiblioteken under de 
senaste åren satsat starkt på att stödja det socia-
la läsandet och naturligtvis väcker resultatet fler 
frågor. Många av er ute på de lokala folkbibliote-
ken fick nog de mejl jag skickade ut under början 
av mars, med uppmaningar att delta i en enkät 
om folkbibliotekens bokcirkelverksamhet. Den 
syftade just till att samla mera information om 
bibliotekens cirkelverksamhet än vad som fram-
går av statistiken. Sammantaget resulterade en-
käten i 485 svar från 259 av landets 290 kom-
muner, vilket måste betraktas som mycket bra. 
Och jag vill i det sammanhanget tacka alla Er 
varmt, som bidrog till detta! Era svar utgör ett 
omfattande material och analysen av detta har 

Om bokcirklar och folkbibliotek 
bara just påbörjats, men en slutsats man snabbt 
kan dra är att bokcirkelverksamhet uppenbarli-
gen kan se ut på väldigt många olika sätt. Syftet 
här är att peka på några mönster som framträder 
i materialet, fokuserade under tre olika rubriker.
Hur definierar man egentligen en biblioteks-

cirkel?

   Studieobjektet var alltså de bokcirklar som orga-
niseras av folkbiblioteken. En ganska väl avgrän-
sad och lättdefinierad grupp skulle man kunna 
tro, då aktiviteten varje år redovisas i biblioteks-
statistiken. Men av enkätsvaren att döma verkar 
man ute på biblioteken se lite olika på vad som 
är en bibliotekscirkel och vad som är en fristå-
ende cirkel. Vissa bibliotek konstaterar att nej, 
man organiserar inga cirklar men upplåter lokal 
åt fristående cirklar som jobbar på egen hand. 
D.v.s. man ser sig bara som organisatör om nå-
gon ur personalen deltar i mötena. I några svar 
berättas till och med att man försett ledaren för 
en fri cirkel med egen nyckel till biblioteket, så 
att mötena kan äga rum då man har stängt. An-
dra svarande uppger att ja, biblioteket organise-
rar en bokcirkel men endast genom att upplåta 
lokal eftersom cirkeln sedan sköter sig själv. Up-
penbarligen finns en ganska stor grupp cirklar 
som håller till på folkbiblioteken men som inte 
tar personalens resurser i anspråk på annat sätt 
än att man – i vissa fall – ber om tips på lämp-
lig litteratur och kanske hjälp med att förse del-
tagarna med exemplar. Och dessa cirklar räknas 
ibland och ibland inte som bibliotekscirklar. Om 
endast en del ur den gruppen inkluderats i bib-
lioteksstatistiken (just därför att inte alla räknar 
dem som bibliotekscirklar) skulle detta innebära 
att bokcirkelaktiviteter förekommer ute på bib-
lioteken idag i en större omfattning än vad som 
faktiskt framgår av denna statistik.
Vad kan man säga om cirkeldeltagarna?

   Idag utgör pensionerade kvinnor den allt över-
vägande delen av studieförbundens bokcirkeldel-
tagare. Frågan är: hur ser det ut på biblioteken? 
Enkätsvaren visar att äldre deltagare utgör en stor 
och viktig grupp även här, om än inte lika do-
minerande som hos studieförbunden. Andelen 
vuxna i yrkesverksam ålder är högre – totalt do-
minerades 42 procent av bibliotekscirklarna av 
pensionärer och 35 procent av deltagare på 25-64 

år. Den stora utmaningen för biblioteken tycks 
vara unga vuxna. Cirklar för barn och tonåring-
ar finns. Men inte ett enda av de enkätsvar som 
inkom avser en cirkel för åldersgruppen 18-24 
år. Och visst, även biblioteken har svårt att locka 
manliga bokcirkeldeltagare. Endast 2 procent av 
cirklarna dominerades eller bestod enbart av män. 
Andelen som dominerades eller bestod enbart av 
kvinnor uppgick till hela 92 procent.
   Som den viktigaste anledningen till att biblio-
teket organiserar bokcirkelverksamhet angav en 
stor majoritet av de svarande (60 procent) att 
man ser detta som en del av läsfrämjandearbetet 
(som näst viktigast med 22 procent angavs ef-
terfrågan från användarna). Samtidigt har över 
nittio procent angivit att många av bokcirkel-
deltagarna är storläsare som läser mycket även 
oberoende av bokcirkeln, lånar mycket på bibli-
oteket och också besöker det då och då i andra 
sammanhang. Om biblioteken med begreppet 
läsfrämjandearbete avser att stärka läsandet hos 
dem som läser lite eller inte alls, är frågan såle-
des om bokcirkelverksamheten har någon större 
betydelse, eftersom majoriteten redan är storlä-
sare. Däremot kan det ju mycket väl vara så att 
bokcirklandet bidrar till en breddning av delta-
garnas läsvanor. Och kanske är det gott så. I ut-
ländska studier har deltagare ofta lyft fram just 
detta som en av de viktigaste sakerna med bok-
cirkeln. Här har man läst litteratur man annars 
aldrig skulle ha kommit i kontakt med.

Foto: Cecilia Tiscorina

Foto: Anna-Stina Takala
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   En fråga handlade om cirkeldeltagarnas utbild-
nings- och yrkesbakgrund. Här fanns inga färdig-
formulerade svarsalternativ utan de svarande fick 
formulera sig med egna ord. Några konstaterade 
dock att man inte reflekterat speciellt mycket över 
just detta, och inte borde göra så heller – biblio-
teket ska erbjuda service åt alla oavsett utbildning 
och yrke. Svaret är på ett vis sympatiskt, kan jag 
själv tycka. Samtidigt finns naturligtvis ett värde 
i att någorlunda veta vilket genomslag aktivite-
terna får även ur ett socialt perspektiv, om bib-
lioteken nu ska finna aktiviteter som verkar läs-
främjande inom olika typer av användargrupper. 
Och som en jämförelse kan nämnas att studie-
förbunden sedan några år åläggs att till SCB re-
dovisa personnummer över samtliga cirkeldel-
tagare, vilket innebär att data kan plockas fram 
ända ned på individnivå över deltagarnas utbild-
ningsbakgrund och yrkesförankring. Den möj-
ligheten existerar således även för de biblioteks-
cirklar som arrangeras i samarbete med just ett 
studieförbund (i enkätsvaren utgör den gruppen 
13 procent av cirklarna).
   Enkätsvaren visar hur som helst att utbild-
ningsnivån hos bibliotekens cirkeldeltagare ge-

nerellt sett tycks vara ganska hög. Majoriteten 
av de svarande anger att deltagarna är välutbil-
dade, ofta med en akademisk utbildning. Två yr-
kesområden lyfts fram speciellt: läraryrken och 
olika yrken inom vårdsektorn. Skulle man sam-
mantaget försöka beskriva den mest typiska bib-
liotekscirkeldeltagaren kunde man kanske säga 
att hon är en medelålders eller pensionerad lära-
re eller sjuksköterska.
Vad läser man i cirklarna?

    Den sista saken jag tänker ta upp här är frågan 
om vad cirklarna läser för litteratur. Att skönlit-
teraturen och romanen dominerar stort kommer 
knappast som en överraskning, och i den mån 
facklitteratur används rör det sig ofta om biogra-
fier. Vissa cirklar fokuserar på en specifik genre, 
t.ex. fantasy och science fiction. Annars betonas 
ofta i svaren att man blandar friskt och sätter ett 
värde på just variation. Förbestämda teman fö-
rekommer i de mera allmänt inriktade cirklarna, 
exempel på sådana är klassikerlitteratur, historis-
ka romaner, kvinnliga författare, eller prisbelönt 
litteratur. Men det finns också mera udda teman, 
som exempelvis aldrig utlånade böcker eller böck-
er från deltagarens födelseår. Några informanter 

Huddinge kommun, likt de flesta kommuner 
skulle jag tro, har många formuleringar om jäm-
ställdhet, jämlikhet och demokrati i sin styrning. 

Hur vi gör för att jämställdhetsintegrera mera!

Jag tycker inte alltid vi har varit så bra på att län-
ka och koppla till vår styrning. Och då pratar jag 
inte uteslutande om den lokala styrningen utan 

svarar att man bl.a. läser deckare och spännings-
litteratur. Men fler svarar faktiskt att just den ka-
tegorin tillhör det som man helst inte läser. Man 
framhäver sådant som ”engagerar”, böcker med 
”djupare innehåll” och som exempelvis speglar 
”levnadsöden”, ”relationer”, ”sorg” eller ”förso-
ning”. Kort sagt sådan skönlitteratur som tar upp 
allmänmänskliga frågor relevanta för de flesta av 
oss oberoende av tid och rum, och som sannolikt 
just därför gör den tacksam att diskutera. Och 
kanske utgör just detta lockelsen med bokcirklan-
det för många deltagare – att samtalen här berör 
sådant som vi alla funderar över och har ett be-
hov av att diskutera, men som kan vara svårt att 
bara sätta sig ned och börja tala om. Med om-
vägen över boken går det lättare, man kan sät-
ta innehållet i relation till sig själv och sina erfa-
renheter men samtidigt hålla en viss distans till 
det personliga och privata, genom att det är just 
boken som diskuteras.

Kerstin Rydbeck
Professor, institutionen för ABM. 

Uppsala universitet

även om den nationella styrningen och de inter-
nationella riktlinjerna. På denna punkt försöker 
vi nu bättra oss och genom detta skapa tydlighet, 
och underlätta för medarbetare och medborgare 
att med sina kompetenser och erfarenheter bidra 
till att göra verksamheten bättre. Vi måste samta-
la och tolka fram uppdrag och prioriteringar, hur 
ska man annars veta när, var och hur man förde-
lar resurser och formulerar verksamhet? Och hur 
vara kreativ och nytänkande utan ramar?
I detta arbete ingår ett projekt som fått namnet 
”Ett bibliotek är ett bibliotek… eller?” Det är 
ett jämställdhetsintegreringsprojekt. SKL har lagt 
ned arbete på att beskriva vad jämställdhetsinte-
grering är och skriver att det är ett ”systemföränd-
rande utvecklingsarbete som måste bedrivas både 
kvalitativt och kvantitativt på lång sikt och vara 
integrerat i organisationens ordinarie struktur. 
Syftet är att genusperspektiv ska ligga till grund 

Foto: Cecilia Bengtsson
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Mimer inrättades 1990 vid Linköpings univer-
sitet efter ett riksdagsbeslut där fakultetsanslaget 
utökades och universitetet gavs i uppdrag att ta 
ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. 
Arbetet med att bygga upp en stark folkbildnings-
forskning fick därmed en fastare form och verk-
samheten bygger idag på en solid grund av kon-
tinuerligt återkommande verksamheter. Namnet 
Mimer valdes efter den fornnordiska mytiska ge-
stalten Mimer som skildras som utomordentligt 
vis. I Mimers brunn fanns kunskap om allt som 
hade hänt och skulle hända i världen.
   Mimer är organiserat som ett nätverk av folk-
bildningsforskare från olika discipliner och läro-
säten samt av folkbildare från hela landet. Mi-
mer har sin bas inom avdelningen för pedagogik 
och vuxnas lärande, vid institutionen för beteen-
devetenskap och lärande (IBL), Linköpings uni-
versitet. Mimer leds i samråd med Mimerrådet, 
det nationella rådet för folkbildningsforskning.
   Syftet med Mimer är att främja forskning om 
folkbildning i vid mening oavsett disciplin och 
var i landet forskningen bedrivs samt att ska-
pa och upprätthålla ett nätverk och dialog mel-
lan forskare och mellan forskare och folkbilda-
re. Att sprida information om forskning och att 
skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan 
är också centrala mål.
   

I november varje år arrangerar Mimer en fors-
karkonferens som är öppen för både forskare och 
forskningsintresserade praktiker. I fjol arrangera-
des konferensen i samarbete med Bibliotekshög-
skolan i Borås för att uppmärksamma så väl att 
Bibliotekshögskolan firade 40 år som 100-års-
jubileet av 1912 års biblioteksreform som bland 
annat lade grunden för dagens studieförbund.
   Mimers forskarkonferens hålls i år den 5–6 
november och arrangeras denna gång i samar-
bete med Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildnings studier vid Uppsala universitet. 
Forskare inbjuds att bidra med paper (5–15 si-
dor). Det är en arbetskonferens och därför väl-
komnas texter som speglar pågående forskning i 
olika stadier. Inlägg med ett kortare PM (en A4-
sida) kring projekt eller idéer om forskning är öp-
pet för både forskare och folkbildare.  Deadline 
för texter är den 4 oktober. För ytterligare infor-
mation, se www.liu.se/mimer.
   Mimer ger ut ett informationsblad två gånger 
per år som är gratis och som tar upp aktuell folk-
bildningsforskning. Den som vill ta del av det-
ta anmäler sig med namn och adress till henrik.
nordvall@liu.se.

Henrik Nordvall
Föreståndare för Mimer 

Linköpings universitet

för utformning av beslut, planering, genomföran-
de, uppföljning och utveckling av verksamheter-
na, och att jämställdhet ska bli effekten av arbe-
tet.” Det förpliktigar och är ett svårt och oerhört 
kvalificerat arbete som vi nu försöker ta oss an. 
Vårt projekt löper under 2013, men ska bidra till 
att förändra verksamheten på lång sikt. Vi anläg-
ger ett jämställdhetsperspektiv för att titta på hur 
biblioteket gestaltas, och ställer frågor om vilka 
föreställningar om bibliotek som existerar och hur 
de påverkar vilka som använder biblioteket idag 
och vilka som anser att biblioteket är angeläget 
och relevant för dem. Den ”scen” som bibliote-
ket är ska undersökas. Vad prioriteras och lyfts 
fram – boken eller biblioteksbesökaren/medbor-
garen/läsaren? Vi ska pröva oss fram i försök att 
gestalta biblioteket på nya sätt och försöka hitta 
metoder att ”göra” bibliotek i nya sammanhang, 
för målsättningen att nå fler icke-användare, fler 
pojkar och män.
Projektgruppens arbete är mycket intressant att 
följa och det ska bli spännande att få ta del av vad 
de kommer fram till. Teori betyder ”att se” eller 
”att åskådliggöra”. För att synliggöra de mönster 
som ska brytas och åskådliggöra insatser så be-
höver vi stå på en teoretisk grund. Vi har anlitat 
genusforskaren och historikern David Tjeder för 
att hjälpa oss med detta. Med honom pratar vi 
om saker såsom normkritik, makt, föreställningar 
om kön och om en hegemonisk manlighet. Utö-
ver de föreläsningar han håller i storgrupp så pra-
tar han med projektledare Nina Frid, men även 
med projektgruppen och ska ha mindre semi-
narier med all personal. Denna teoretiska grund 
ska givetvis kombineras med empiri av olika slag. 
Annars kan resultaten aldrig bli bra. Vi ska våga 
prova, våga prioritera, våga misslyckas och däri-
genom göra oss nyttiga och viktiga erfarenheter 
genom att allt utvärderas på ett bra sätt. Dessut-
om är projektet väldigt strategiskt valt då det ska 
stärka och påverka alla de många arbeten som på-
går i vår verksamhet. Följ gärna vårt projekt och 
vad det kan presentera i slutet på året – jag gör 
det med spänning.

Nick Jones
Bibliotekschef Huddinge
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Regionbibliotek Stockholm har under flera år 
använt metoden observation för att bistå länets 
bibliotek med underlag för förändringar av bib-
liotekslokal, öppettider eller arbetssätt. När Re-
gionbibliotek Stockholm blir kontaktade av ett 
kommunbibliotek är det ofta en mängd frågor 
som behöver besvaras och ibland säger vi att vi 
kan göra en observation. Vi använder oss av fyra 
olika observationsmetoder som svarar på olika 
frågor:
1.Vilka kommer när?
På ett tidsangivet protokoll pinnar vi de som 
kommer utifrån ålder och kön. Mäter antalet 
personer.

2.Vad gör man? (TTT)
På ett tidsangivet protokoll pinnar vi aktivite-
ter, ålder och kön. Ett protokoll för varje obser-
vationstillfälle. Mäter antalet aktiviteter. Ögon-
blicksbilder.

Vad gör folk 
på biblioteken? 

Biblioteket-mellan det offentliga och privata

Carido Widergren ,Johanna Andersson, Emil Löfving   Foto: James Johansson

Hösten 2012 genomfördes observationer och 
samtalsintervjuer på tre bibliotek i Huddinge 
kommun, Flemingsbergs folkbibliotek, Hud-
dinge huvudbibliotek och Södertörns högskole-
bibliotek. Studien genomfördes på uppdrag av 
Regionbibliotek Stockholm och inom ramarna 
för Syssla, ett projekt som engagerar studenter 
på Södertörns högskola. De frågeställningar som 
styrde studien var Vem besöker biblioteken och 
när? Vad gör denne besökare och varför? Resulta-
ten av undersökningen kan förklara bibliotekets 
värde genom att biblioteket positioneras mellan 
det offentliga och det privata. Med det kan vär-
det på biblioteket ej beskrivas med en traditio-
nell transaktion. I bibliotekets miljö kan besöka-
ren vara själv tillsammans med andra och undgå 
de krav och den exponering som kan upplevas 
i offentliga miljöer, men ändå ta del av det vär-
de som uppstår när man vistas i en social mil-
jö, en interaktionssfär. I biblioteken upptäcktes 
vissa mönster vad gäller besökarnas rörelser, till-
stånd och användande av rummen. Dessa möns-
ter beskrivs i studien med hjälp av olika metafo-
rer. Rörelsemönstren beskrivs som myrstig och 

flanör, där myrstigen representerar en tydlig och 
målinriktad rörelse som kan ses skapa raka stigar 
i bilioteket. Flanören representerar en motsatt rö-
relse utan tydlighet och målinriktning, ett flane-
rande i biblioteket. De olika tillstånden och an-
vändanden av rummen som upptäcktes beskrivs 
med rumsmetaforer, indelade i vardagsrummet, 
lekrummet, arbetsrummet och väntrummet och 
skall inte ses som fysiska avgränsade rum. I dessa 
rum agerar besökarna olika och värdesätter mil-
jön på olika sätt. Exempelvis så sker ett fokuse-
rat arbete i arbetsrummet och en uppmanande, 
pushande miljö uppskattas, medan besökarna i 
vardagsrummet mer uppskattar möjligheten att 
utföra en aktivitet, så som att läsa tidningen, på 
en plats där man kravlöst tillåts vara själv tillsam-
mans med andra. Miljön får därmed olika bety-
delse beroende på vilket rum man befinner sig i.

Johanna Andersson
Emil Löfving 
Carido Widergren
Studenter vid Södertörns högskola Foto: Malin Ögland
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3.Hur rör man sig?
Utifrån ritning av biblioteket eller förenklad skiss 
av biblioteket följer vi besökarna och ritar in de-
ras väg genom biblioteket. Mäter flöden, rörel-
semönster i lokalen.

4.Var i biblioteksrummet är man?
Utifrån ritning eller förenklad skiss av biblioteket 
går man runt i biblioteket vid olika tidpunkter 
och markerar på skissen där någon står, går eller 
sitter. Ögonblicksbilder.

Vi vet efter en observation mer om vilka som 
kommer när, hur de använder rummet eller vil-
ka aktiviteter de ägnar sig åt. Just nu håller vi på 
med TTT-observationer i Vallentuna bibliotek. 
Förra året vid samma tid gjorde vi en studie i det 
gamla biblioteket och nu följer vi upp i det nya 
för att se vad som hänt. I höst ska vi göra en lik-
nande uppföljning i Signalfabriken i Sundbyberg. 
I Sundbyberg ska vi också se om användandet av 
Hallonbergens bibliotek har påverkats av det nya 
huvudbiblioteket. 

2011 togs ett beslut om utökat uppdrag för 
Kungl. biblioteket.  I 2009 års kulturproposi-
tion hade föreslagits att KB, utöver att samord-
na utvecklingsinsatser för forsknings- och hög-
skolebibliotek, skulle få ”ett särskilt uppdrag att 
svara för nationell överblick, främja samverkan 
och driva på utvecklingen inom vissa övergripan-
de biblioteksfrågor.”
Ett tydligt budskap från bibliotek runt om i lan-
det var behovet av att prioritera en gemensam ka-
talog för de offentliga biblioteken. Under hösten 
2012 påbörjades projektet Libris för folkbiblio-
teken som ska arbeta för ett Libris som tillmö-
tesgår och välkomnar folkbiblioteken in i Libris-
kollektivet. 
Målet är en Nationell katalog vilket innebär en 
katalog med beskrivningar och beståndsinforma-
tion av samtliga resurser i alla svenska bibliotek 
och som är sökbar för alla. Projektet Libris för 
folkbiblioteken är en del av en större satsning 
som KB driver för att uppnå Nationell katalog.
KB välkomnar alla folkbibliotek att delta i Libris-
samarbetet. Folkbibliotekens medlemskap i Libris 
ska bygga på samma samverkan som forsknings-
biblioteken har deltagit i under 40 år. KB agerar 
som samlingspunkt, driver på utveckling samt 
utvecklar de verktyg som behövs för att folkbib-
liotekens deltagande i Libriskollektivet ska fung-
era. Den utveckling som görs ska gagna hela Li-
briskollektivet.
Målet för projekt Libris för folkbiblioteken är 

Libris för folkbiblioteken

att konkretisera vilka behov folkbiblioteken har 
i en Nationell katalog som drivs och utvecklas av 
KB. Projektet ska också utarbeta förslag på ut-
vecklingsinsatser utifrån bibliotekens behov och 
lägga fram förslag om fortsatta aktiviteter efter 
projektets avslutning.
Hur blir man då Librisregistrerande bibliotek? Ef-
ter att biblioteket lämnat in en intresseförfrågan 
följer en anslutningsprocess med frågor och svar 
från båda parter. Man kommer överens om vil-
ken arbetsmodell som passar biblioteket. Sedan 
undertecknas en överenskommelse mellan Kung-
liga biblioteket och det registrerande biblioteket. 
KB står för drift och utveckling av systemen och 
erbjuder utbildning i Libriskatalogisering. Bib-
lioteket förbinder sig att registrera enligt gällan-
de regler och att uppgifterna i Libris är aktuella. 

Librisbloggen: Libris för folkbiblioteken – mot 
en nationell katalog
http://librisbloggen.kb.se/2013/03/01/libris-for-
folkbiblioteken-mot-en-nationell-katalog/

Registrera i Libris – en guide. Information om vad 
det innebär att vara registrerande Librisbibliotek
http://www.kb.se/libris/Startpaketguide-for-LI-
BRIS-registrerande-bibliotek/

Hilda Androls
Projektledare 

Avdelningen för Libris

Kungliga biblioteket

Diagrammet visar antalet aktiviteter (%) utför-
da av barn, ungdomar, vuxna och äldre på Vallen-
tuna bibliotek i maj 2013. Det var vuxna som 
utförde flest aktiviteter och äldre minst. Det 
behöver inte betyda att vuxna är den största 
besökargruppen även om det är troligt.

Antal aktiviteter i %

Barn

Ungdomar

Vuxna

Äldre

Foto: Johan Ahren

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm



10

2010 publicerades utredningen Lätt att hitta- lätt 
att låna. En utredning om bibliotekens fjärrlån av 
Annette Johansson och Nils G Storhagen på upp-
drag av KB och Kulturrådet. Utredningen består 
av en beskrivande del och ett antal förslag till för-
ändringar för fjärrlånesamarbetet. Nästa steg blev 
ett stort remissförfarande där ca 140 remissinstan-
ser ombads ge sina synpunkter på utredarnas för-
slag. KB fick in ett stort antal svar som har bear-
betats och redovisas i tre olika rapporter. Under 
hela perioden då utredningen och remissen ut-
fördes fanns en referensgrupp som kom med syn-
punkter och önskemål. Ett av flera förslag från 
referensgruppen var att KB bör undersöka kurs-
litteraturen ur ett fjärrlåneperspektiv. KB:s inten-
tion beskrivs på sidan 5 i rapporten Lätt att hitta 
- lätt att låna. KB:s slutsatser och förslag till åtgär-
der utifrån utredning och remissyttranden. 
Att skilja ut just kurslitteraturen bland alla fjärr-
lånebeställningar är inte det enklaste. Vi på KB 
såg i huvudsak två olika sätt att göra detta. Det 
ena sättet är att samla in kurslitteraturlistor från 
lärosätena och matcha mot de beställningar som 
finns i Libris fjärrlånesystem. Detta skulle vara 
enormt arbetskrävande och vara behäftat med en 

Med siktet inställt på kurslitteratur

viss osäkerhet om vi verkligen fått med alla lis-
tor från alla lärosäten. Den andra metoden vi såg 
var att använda oss av det råmaterial som finns i 
form av beställningar och katalogposter i Libris. 
Vi valde denna väg. 
För att få fatt på just kurslitteraturen skickade vi 
ut en förfrågan till lärosätena om hur man mar-
kerar kurslitteraturstitlar i beståndsposten. Svar 
kom från 103 sigel, 40 av dessa markerar inte i 
beståndsposten. Det betyder att vi inte får med 
kurslitteraturen från dessa 40 sigel i vår undersök-
ning. Resterande 63 sigel markerar i beståndspos-
ten, och det är dessa som blir vår utgångspunkt.
Den 17 oktober 2012 ”fryste” vi en fiktiv kurs-
boksbokhylla bestående av alla titlar som just den 
dagen hade en ”kursboksmarkering” i bestånds-
posten. Det är mot dessa 30 517 titlar som vi har 
gjort vår undersökning.  Det räcker att ett bib-
liotek har markerat titeln för att den ska ställas i 
vår fiktiva bokhylla.
Vi valde läsåret 2011/2012 som vår tidsmässi-
ga avgränsning. Under perioden augusti 2011 
till juli 2012 skickades 274 111 fjärrlånebeställ-
ningar (boklån) i Libris fjärrlån. 
Det här underlaget kallas urvalsram och från ur-

valsramen har vi valt att titta på ett antal olika 
fördelningar. Man måste förstå att vi inte kan ge 
en exakt bild av verkligheten eftersom den byg-
ger på t.ex. en ”fryst” bokhylla. Om den sanna 
bilden ska tecknas borde varje dags beställningar 
ha matchats mot en levande bokhylla, alltså vilken 
markering beståndsposten hade den aktuella da-
gen. Detta går inte att åstadkomma eftersom Li-
bris som katalog uppdateras kontinuerligt. Vi sak-
nar också de 40 sigel som vi inte kunde fånga på 
maskinell väg osv. Det finns alltså en rad osäker-
hetsfaktorer. Trots det har vi gjort bedömningen 
att våra resultat är intressanta, tankeväckande och 
en utgångspunkt för fortsatta samtal om kurslit-
teraturens del i studenternas medieförsörjning. 
På konferensen Enkelt - effektivt - engagerat! Na-
tionell konferens om fjärrlån, resursdelning och 
referensarbete presenterade jag preliminära resul-
tat ur undersökningen. Presentationen jag höll 
finns på konferensens hemsida. 
 Här är en mycket kort sammanfattning av någ-
ra intressanta fördelningar:
•	 Ca 80 % av ”kurslitteratursbeställningarna” 

avser de senaste 12 årens utgivning
•	 Fem ämnesområden står för ¾ av beställ-

ningarna (2000-2012)
•	 Utbildning och uppfostran mest efterfråga-

de ämnet i urvalet ”mest beställda titlar”
•	 Ca hälften av inlånen beställs av ett folk-

bibliotek
•	 Av folkbiblioteks beställningar_IN utgörs 

ungefär hälften av kurslitteratur
•	 Ca 8 av 10 beställningar_UT på kurslitte-

ratur ställs till ett universitets- eller högsko-
lebibliotek

Jag och Britt Sagnert arbetar vidare på analyser-
na i urvalsramen och det hela kommer att be-
skrivas i en rapport. En förhoppning är att rap-
porten ligger klar på försommaren. 

Elisabet Ahlqvist
Handläggare

Avdelningen för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket 

SAB Antal %

O - Samhälls- och rättsvetenskap 14587 19,3%

E - Uppfostran och undervisning 14281 18,9%

V - Medicin 11546 15,3%

Q - Ekonomi och näringsväsen 8338 11,1%

D - Filosofi och psykologi 5864 7,8%

F - Språkvetenskap 2981 4,0%

P - Teknik, industri och kommunikation 2363 3,1%

C - Religion 2100 2,8%

U - Naturvetenskap 1892 2,5%

I - Konst, musik, teater och film 1854 2,5%

B - Allmänt och blandat 1697 2,2%

Övriga 7922 10,5%
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Flödesprojektet – att kartlägga detaljerna för en effektivare helhet

Fjärrlån och plockning av reserverade och inne-
stående medier är en omfattande och tidskrävan-
de hantering för många bibliotek.  I ”Flödespro-
jektet” ville vi därför titta närmare på processerna 
kring denna hantering för att se om det går att 
göra dem effektivare. Målsättningen var att ta 
fram en modell för kartläggning av flödena. Ut-
gångspunkten skulle vara användarperspektivet 
och modellen skulle kunna användas av andra 
bibliotek för egna kartläggningar. Allt i syfte att 
förbättra servicen till användarna. 
   ”Flödesprojektet” var vårt arbetsnamn. Det of-
ficiella namnet på projektet är Kartläggning av 
fjärrlåne- och medieströmmar – en kvalitetssäk-
ring.  Projektet genomfördes under 2012 med 
hjälp av projektpengar från KB. Deltagare i pro-
jektet var Informations- och lånecentralerna i 
Malmö, Stockholm och Umeå, Sveriges depå-
bibliotek, Internationella biblioteket samt Uni-
versitetsbiblioteket i Umeå som också var pro-
jektägare. Även projektledaren rekryterades från 
Umeå universitetsbibliotek.
   Innan vi hann börja vårt arbete på allvar kom 
dock beskedet att Informations- och lånecentra-

lerna i Malmö och Stockholm skulle avvecklas, 
vilket ledde till en justering i kartläggningarnas 
omfattning. För Regionbibliotek Stockholms del 
kom kartläggningen att omfatta Fjärrlån UT till 
kommunerna i Stockholms län. 
   Vi bildade en arbetsgrupp på fem personer, och 
det var viktigt att just de personer som jobbade 
konkret med fjärrlånen var med.  
   Vi började beskriva våra arbetsprocesser, först 
i berättande text: hur en beställning kommer in, 
om den kommer via vårt bibliotekssystem eller 
Libris eller på något annat sätt, och sen följde vi 
beställningen hela vägen tills boken låg i sänd-
ningslådan till det lånsökande biblioteket eller 
tills att de fått besked på annat sätt.
   Sen började vi skissa processerna på ett jätte-
stort pappersark, men övergick snart till att an-
vända post-it-lappar i olika färger. Många del-
processer blev det . . . .
   Vi hade också kontakt med projektledaren un-
der arbetets gång, och när vi kände oss färdiga 
med vår post-it-lapp-kartläggning, så överförde 
hon det hela till en mer digital bild. Även den-
na bild justerades några gånger, innan vi kände 

oss helt nöjda. Ett omedelbart resultat av vårt ar-
bete med att kartlägga beställningsströmmarna 
och våra egna arbetsprocesser var att vi själva lär-
de oss mer om hur vi egentligen jobbar. Vi kun-
de se styrkor och svagheter i våra flöden, och vi 
kunde identifiera många situationer där vi hade 
behövt bättre stöd från olika tekniska system och 
från våra bibliotekssystem liksom från våra trans-
portsystem. Men även lokalernas utformning och 
var böckerna är uppställda påverkar flödena, lik-
som olika organisatoriska förhållanden.
   Vi jämförde också våra resultat med resultaten 
från de andra deltagarna i projektet, och kunde 
då se både vilka hinder som verkar vara obero-
ende av vilket bibliotek man arbetar på, och vil-
ka hinder och svagheter som skulle kunna av-
hjälpas lokalt.
   Förhoppningsvis kan kartläggningar som dessa 
stärka samverkan mellan olika organisationer/or-
ganisationsdelar  och tydliggöra vilka brister och 
styrkor som ryms inom bibliotekens fjärrlåne- 
och medieströmmar. Så att kvalitetsaspekten när 
det gäller medieförsörjningen till användaren kan 
komma i fokus. 
   Den som vill läsa rapporten i sin helhet, hit-
tar den på KBs webbplats under avslutade pro-
jekt 2013. 

Lena Dalqvist
Annika Lissenko
Britt Löfdahl
Marie-Louise Sturk
Leena Wathén
Arbetsgruppen på Regionbibliotek Stockholm

Foto: Annika Lissenko

Bild: Anna-Gretha Johansson

Fjärrlåneflödesschema för 
länsbibliotek Stockholm 120524
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Att söka forskningsresultat

Kan man klara sig utan forskning? Nix! Är Gull-
vor Elfs raka svar, på sista sidan här i Länsnytt. 
Så hur gör man om man vill följa med vad som 
händer på forskningens område? Här följer någ-
ra tips på var man kan börja:
Databaser med ett brett forskningsinnehåll 
från de svenska universiteten och högskolorna

•	 SwePub
http://swepub.kb.se/ 
En samlad ingång till vetenskaplig publicering 
vid ett trettiotal svenska lärosäten.  Man hittar 
artiklar, konferensbidrag och avhandlingar och 
många av dem får man tillgång till i fulltext.
•	 Uppsök
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 
En söktjänst för examensarbeten och uppsat-
ser i fulltext från ett antal svenska universitet 
och högskolor. 

Om man vill titta på forskningen utanför Sve-
riges gränser

•	 Forskningsdatabasen.dk
http://www.forskningsdatabase.dk/ 
Databas över publicerad dansk forskning från 
danska universitet och forskningsinstitutioner.
•	 DOAJ
http://www.doaj.org/ 
Kvalitetsgranskade, vetenskapliga, fritt till-
gängliga tidskrifter från över hundra länder.
•	 Scirus
http://www.scirus.com/ 
En söktjänst som omfattar inte bara artikel-

material utan många typer av vetenskaplig in-
formation på webben. 

Om man vill följa forskningen inom biblio-
teks- och informationsvetenskap

•     BADA/Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
http://bada.hb.se/handle/2320/66 
Här hittar man uppsatser och specialarbeten 
och kan enkelt se de senast inlagda uppsat-
serna.

 ”Ett alltmer 

komplicerat 

samhälle behöver 

dokumenterad 

kunskap som 

forskning kan 

bidra med.”

”Nya tider 

behöver nya 

lösningar som i sin 

tur kräver ny 

kunskap.”  

•    Månadens uppsats
http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-
om-bibliotek/manadens-uppsats/ 
Varje månad lyfter Biblioteksföreningen fram 
en uppsats som ”bidrar med nya kunskaper på 
ett förtjänstfullt sätt”.
 •    Library, Information Science & Tech-
nology Abstracts (LISTA)
http://www.libraryresearch.com 
En referensdatabas från EBSCO som indexerar 
ca 700 engelskspråkiga tidskrifter, samt böcker, 
forskningsrapporter och konferenstryck inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Här får man dock inte artiklarna i fulltext.

 

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm Foto: Malin Ögland

Nu har boken om projekt Kompetensen kom-
mit. Från baksidestexten:
Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och 
bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir 
allt mer intensiv i takt med att omvärlden för-
ändras. I detta skifte har Regionbibliotek Stock-
holm spelat en alltmer handledande roll gente-
mot folkbiblioteken inom länet. I en serie träffar 
inom ”Projekt Kompetensen” har bibliotekarier-
na gemensamt dryftat professionens inneboende 
motstridigheter. Bilden som träder fram är beho-
vet av en bibliotekarie som inte bara är kompe-
tent, utan också uppvisar klokskap inför en tve-
tydig verklighet.  
Den är skriven av Pamela Schultz Nybacka som 
är verksam som forskare och lärare på Södertörns 
högskola

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

Boken 
om projekt 
Kompetensen
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   Kursledaren Katharina Laurell från Studieför-
bundet Vuxenskolan slänger ut frågor till cirkel-
deltagarna på Salems bibliotek och antecknar sva-
ren hon får som stödord på ett blädderblock. I 
rummet sitter Elin Lundmark, bibliotekarie i Sa-
lem, tillsammans med sex personer som jobbar 
inom omsorgen. De jobbar med människor som 
av helt olika anledningar har svårt att läsa själ-
va. Det handlar om äldre som bor på äldreboen-
de, psykiskt funktionshindrade, människor med 
utvecklingsstörning eller unga vuxna med olika 
funktionshinder. Deltagarna träffas i studiecir-
keln för andra gången och berättar hur det har 
gått med högläsningen sedan sist. Någon har läst 
om blommor och djur för sina dementa brukare, 
en annan Per Anders Fogelströms ”Barn av sin 
stad” som lättläst. Ett par stycken har läst nyhe-
ter, från antingen 8 SIDOR eller Dagens Nyhe-
ter. De enas om att alltid avsluta lässtunden med 
en glad nyhet så att inga negativa eller konflikt-
fyllda känslor tar överhanden efter högläsningen.
   Läsombudskursen handlar om högläsning. Vad 
man läser, hur man läser, och framför allt: varför 

Ombud i läsningens tjänst 
– rapport från läsombudsprojektet

man läser. För äldre personer som har läst i hela 
sitt liv handlar mycket om igenkänning, att ska-
pa lugn och ett visst stämningsläge. För en per-
son med utvecklingsstörning handlar det även 
om personlig utveckling: att spegla sig själv i en 
text, att känna igen sig, att bearbeta känslor. För 
oss alla som lever i ett demokratiskt samhälle är 
dessutom tillgång till det skrivna ordet oerhört 
viktigt. På läsombudskursen varvas praktiska tips 
om hur man skapar en god lässtund och hittar 
lämpliga lättlästa texter med mer övergripande 
motiveringar och argument för högläsningen och 
allas rätt till berättelser och information. 
   Ombud i läsningens tjänst heter projektet som 
drivs av Regionbibliotek Stockholm med ekono-
miskt stöd av Kulturrådet. Projektet har gått ut på 
att utbilda läsombud inom omsorg och äldreom-
sorg. Syftet har också varit att få studieförbund 
och folkbibliotek att samverka i arbetet med läs-
främjande insatser. Omsorgspersonalen har delta-
git i Studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel, 
cirkelledaren har kommit till det lokala folkbib-
lioteket och hållit i kursen tillsammans med en 

bibliotekarie på plats. På så sätt har det skapats 
en naturlig kontakt mellan omsorgen och bibli-
oteket. Målsättningen är att det ute i länet ska-
pas grupper av läsombud från olika verksamheter 
som kan dela erfarenheter och tips med varandra. 
På så sätt skapas förutsättningar för läsombuds-
verksamheten att fortleva i kommunen även om 
enskild personal slutar sitt jobb. Biblioteket blir 
då gruppens självklara mötesplats och den loka-
la bibliotekarien en naturlig och sammanhållan-
de kontaktperson för omsorgen.
   Studieförbundet Vuxenskolan har under lång 
tid utbildat läsombud, delvis med kursmaterial 
från Centrum för lättläst. I projektet Ombud i 
läsningens tjänst har vi från biblioteket komplet-
terat kursen med några digitala nedslag som kan 
fungera inspirerande och användbara för läsom-
buden. Den digitala delaktigheten i samhället 
samt alla möjligheter till en utökad digital text- 
och bildvärld och samhällsinformation som er-
bjuds via Internet gör surfplattan till en utmärkt 
resurs för läsombuden. Åtta kommuner har va-
rit delaktiga i projektet, och varje bibliotek har 
utrustats med en iPad att använda i läsombuds-
verksamheten. I mitten av mars bjöd Regionbib-
liotek Stockholm in till en halvdag med rubriken 
Digital läsning & information - en förmiddag 
om hur surfplattan kan användas inom äldre-
omsorg & omsorg.
   Digitala medier utesluter förstås inte högläs-
ning och för många passar lättlästa böcker bra. 

Gustav Nygren
Regionbibliotek Stockholm 

Varför ska vi läsa för människor som inte kan läsa själva? – Aktivitet! – Gemen-
skap! – Lugnande! – Igenkänning! – Bearbeta känslor! – DEMOKRATI!
   Hur ska vi läsa högt? – Tydlighet! – Fråga om alla hör! – Inte för fort! – Dra-
matisera! – Förbered dig, läs texten i förväg! – Repetera! – Låt hjärtat va’ med!

Läsombudskurs i Åkersberga       F oto: Cecilia Bengtsson

Läsombudskurs i Salem   Foto: Gustav Nygren
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Bakgrund

Bokcirklar.se är en virtuell mötesplats för läsare. 
Bokcirklar.se startade är 2007 på initiativ av bib-
liotekarie Nina Frid. Från och med hösten 2010 
drivs Bokcirklar.se av Sveriges länsbibliotek med 
stöd från Statens kulturråd. På bokcirklar.se kan 
du starta och delta i bokcirklar, träffa läsvänner, 
skriva läsdagbok, samtala om böcker och inspi-
reras. På sidan finns även artiklar och gästblog-
gare, sedan starten har en lång rad författare och 
bibliotekarier skrivit. Bokcirklar.se delar också 
ut Stora Läsarpriset varje år, läsarnas eget litte-
raturpris. Bokcirklar.se är helt kostnadsfritt och 
öppet för alla. Hösten 2012 fick bokcirklar.se en 
nylansering med ny webbsida och en ny grafisk 
profil. Vi hoppas att många bibliotekarier och 
bibliotek vill gå med i bokcirklar.se för att driva 
cirklar och diskutera böcker med sina använda-
re även på internet!

Nordiska bokcirklar på nätet

”Norden läser” är ett nystartat samarbetsprojekt 
mellan bokcirklar.se och Föreningen Norden i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Inom 
”Norden läser” vill vi skapa nordiska bokcirklar 
på nätet, där nordisk litteratur läses och diskute-
ras i cirkelform i dessa länder. Vår förhoppning 
är att vi ska skapa kontakter mellan läsvänner i 
Norden samt öka kunskapen om och förståel-
sen för de nordiska språken, den nordiska litte-
raturen och kulturen. Med ”Norden läser” vill vi 
skapa en nordisk inriktning på bokcirklar.se för 
att sprida läsupplevelser och främja läsarsamta-
let över hela Norden.  Därigenom kan bokcirk-
lar.se även bli en virtuell mötesplats för nordisk 
litteratur där allmänhet, bibliotekarier och för-
fattare kan diskutera den nordiska litteraturen. 
”Norden läser” på bokcirklar.se är planerat att 
starta upp med några första cirklar i samband 
med Nordiska Biblioteksveckan och Kura Skym-
ning i november 2013.

Hanna Johansson 
Regionbibliotek Stockholm

”Norden läser” 

I september 2012 började 11st åk 3 klasser sitt 
läsäventyr. Under skolåret 2012-2013 uppmana-
des varje klass att läsa 15 böcker x antalet elever 
i klassen. Några elever har nu hunnit läsa 10st 
och några 20st, det är det totala antalet böck-
er vi räknar.
20st boklådor har snurrat runt bland dessa klas-
ser och förstås har innehållet i lådorna varierat.
Nu har slutresultatet inkommit och klasserna lig-
ger långt över målet, allt från 100,8% till 149,8%. 
Det som har lockat eleverna förutom själva täv-
landet har varit att de kommer att få träffa en 
riktig levande författare men också upplevt det 
roliga med att läsa.
I maj kommer de fantastiskt duktiga eleverna att 
få träffa Anette Skåhlberg, Dan Höjer eller Mag-
nus Ljunggren.
Det är sjätte året i rad som vi erbjudit Nynäs-
hamns klasser detta och intresset har varit stort. 
Hoppas nu också att detta mängdläsande satt fart 
på läsförmågorna.

Nynäshamns 
lästävling 
läsåret 2012-13

Tidigare upplagor av lästävlingen har erbjudits 
kommunens åk 4. Men då dessa det här året, med 
hjälp av språksatsningspengar, i stället fick vara 
med om det nystartade projektet Bokspelet så val-
de vi att ge åk 3 möjlighet att delta i lästävling-
en. I Bokspelet fick eleverna en och samma bok 
klassvis att läsa. Därefter med hjälp av dramati-
kern/regissören Peter Amoghli sätta upp scener 
som baserats på de känslor som vuxit fram ge-
nom läsningen. Scenerna skrevs först ned i ma-
nusform, tränades sedan in och spelades upp.
I höst är det dags för nya åk 3 elever att greppa 
Lästävlingens stafettpinne och för åk 4 att ge sig 
i kast med Bokspelet.

Helen Amborn
Bibliotekschef

Nynäshamns kommun

Foto: Cecilia Bengtsson

Bild: Föreningen Norden
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Vikingabiblioteket på Adelsö är en filial till Ekerö 
Folkbibliotek, en nära bibliotekssatsning med egen 
mediesamling som vill tillgängliggöra Ekerö folk-
biblioteks utbud och service, och som kan erbju-
da fullständig biblioteksservice: låna, beställ och 
lämna tillbaka alla media från Ekerö Bibliotek ta 
del av Ekerö Biblioteks databaser, dagstidnings-
arkiv och mycket mer. Här finns förstås trådlöst 
Internet, låna bibliotekets dator och surfa eller ta 
med din egen. Vikingabiblioteket på Adelsö är 
också ett kunskaps- och informationscenter som 
erbjuder information om världsarvet Birka-Hov-
gården, aktuell turistinformation och information 
från Ekerö Kommun. Det nya biblioteket ligger 
i Adelsös Hembygdsgård Uppgården, på Adelsö 
Ringväg alldeles intill världsarvsområdet Hovgår-
den, och har möjliggjorts genom ett nära och gi-
vande samarbete mellan Café Hovgården, Adelsö 
Hembygdslag och Ekerö Bibliotek. 

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur

Foto: Cecilia Bengtsson

I Konstkuben visas Månadens konstnär. Syftet är 
att visa aktuell samtida konst av nu verksamma 
konstnärer och arrangeras av Vallentuna Konst-
förening i samarbete med Kultur Vallentuna. 
Ungefär nio utställningar per år visas. Konst-
kuben ligger inne i biblioteket strax vid ingång-
en och är som en liten mini-konsthall. Så fiffig i 
sin enkelhet och borde som idé vara möjlig att 
omsätta i många andra bibliotek.

Under juni-juli ställer konstnären 
Gunnel Moheim ut.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Konstkuben i Vallentuna bibliotek

Foto: Malin Ögland

Vikingabiblioteket 
på Adelsö – 
granne med 
världsarvet Hovgården

Är du nyfiken på skönlitteratur och annan kultur 
och vill ha tips av bibliotekarier med koll? Lyss-
na på bibliotekspodden Solen!
Bibliotekspodden Solen kommer med ett nytt 
avsnitt varannan vecka. Vi pratar om litteratur 
kring olika teman och ger också tips på annat 

BIBLIOTEKSPODDEN SOLEN

inom kulturvärlden som vi gillar. Bibliotekspod-
den Solen görs av Elias Hillström, Alice Thor-
burn och Patrik Schylström, bibliotekarier på 
Stadsbiblioteket i Stockholm.
Kontakta oss gärna med feedback och förslag 
på teman!

Foto: Cissy Avrin



Vem är du?
Jag heter Gullvor Elf och arbetar sedan snart ett läsår som lärare 
på Bibliotekshögskolan/Institutionen för biblioteks- och informa-
tionsvetenskap i Borås. Jag har tidigare varit bibliotekschef och 
lärare på bibliotekarieutbildningen i Stuttgart.  Innan dess har jag 
arbetat med de flesta verksamheterna inom svenska folkbibliotek, 
barn, filialer, bokbuss, IT-frågor, vuxnas lärande. 
Som lärare undervisar jag i kurser om bibliotekets användare, 
bibliotekets arbetsredskap och metoder, projektledning m.m.
Från och med i höst kommer jag också att jobba med institutio-
nens uppdragsutbildningar. 

Varför behöver biblioteken forskning?
Forskning som stöd för utveckling behövs i alla verksamheter, både 
inom industri, sjukvård, offentlig verksamhet m.m. Biblioteksverk-
samhet är inget undantag i detta sammanhang. 
Det behövs eftersom nya tider behöver nya lösningar som i sin tur 
kräver ny kunskap. Lärande organisationer behöver alltid utvecklas 
och kräver därmed ny kunskap. Ett alltmer komplicerat samhälle 
behöver dokumenterad kunskap som forskning kan bidra med.

Hur ser du på din roll mellan forskning och praktik?
Än så länge är det spännande och nytt. Jag anser att det behövs 
ett ständigt pågående samtal mellan branschen, utbildningen och 
forskningen. Eftersom Högskolan i Borås profilerar sig som profes-
sionslärosäte och mottot är Vetenskap för profession, så känner jag 
att jag har en viktig roll att spela, och jag upplever att min starka 
professionsanknytning och mina erfarenheter uppskattas av mina 
mer forskningsinriktade kollegor. Jag upplever det också som biblio-
tekspraktikens intresse för forskning ökar alltmer.

Kan man klara sig utan forskning?
Nix!

Hur kan studenterna och biblioteken använda varandra?
Det är en intressant fråga som bör diskuteras tycker jag. På det 
nya bibliotekarieprogrammet finns flera inslag av kontakt med 
biblioteken: gästlärare, mentorsprogram, fältstudier, verksamhets-
förlagda projekt och auskultation. Det är viktigt att studenterna 
får kontakt med framtida kollegor och arbetsplatser, samtidigt är 
det viktigt att det finns ett bra mottagande på biblioteken så att 
det blir en del av studenternas lärande men också ett tillfälle för 
yrkesverksamma att bli inspirerade av studenterna. Just i dagarna 
har vi skickat ut en förfrågan till några länsbibliotek i Mellansverige 
där söker vi lagom stora verksamhetsförlagda projekt till en kurs 
för masterutbildningen. Vi hoppas på respons!

Tips på ett forskningsresultat? 
Just idag vill jag tipsa om en rapport som Helena Francke på BHS 
gjort på uppdrag av Svensk biblioteksförening. Den handlar om 
svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor och 
presenteras på biblioteksdagarna!
I rapporten identifieras ett antal faktorer som är viktiga för att 
publiceringsverksamheten på forskningsbiblioteken skall bli fram-
gångsrik och belyser tydligt vikten av koppling mellan forskning och 
praktik.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Jonas Nyström
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