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Fokus på äldre
Varför ett temanummer av Länsnytt med äldrefokus? Seniorer som är den största och mest 
varierade åldersgruppen och kanske den som använder biblioteken allra mest. För oss i redak-
tionen för det här numret kändes det relevant att kritiskt fundera kring valet av det här temat. 
Vi inleder därför numret med ett resonemang kring vem som är äldre. Samtidigt känns temat 
naturligt eftersom vi på Regionbiblioteket genom olika projekt har fokuserat lite extra på se-
niorer det senaste året, några av dessa projekt presenteras på sidorna 8 & 9. Därtill noterar vi 
en tendens i samhället till ökad uppmärksamhet kring äldrefrågor. 

Vi vill bjuda på ett inspirerande nummer med goda exempel från bibliotek som på olika sätt arbetar gentemot äldre och äldreomsorgen. För även om 
många pensionärer är aktiva biblioteksbesökare gäller det inte alla. För den som av olika anledningar, till exempel egen funktionsnedsättning eller att 
man är anhörigvårdare, själv inte har möjlighet att besöka biblioteket är tjänster som uppsökande verksamhet med tillgång till anpassade medier viktigt. 
Rebecca Bachmann, bibliotekschef i Lidingö delar med sig av några tankar om hur man kan arbeta strategiskt och långsiktigt kring bibliotekens socia-
la och uppsökande verksamhet på sidan 5.

Likaså är det relevant att fortsätta arbeta för en ökad digital delaktighet. Statistik visar att de äldsta äldre inte använder internet i så stor utsträckning. 
Digidelkampanjen avslutas i slutet på året och det finns många anledningar att lokalt, regionalt och nationellt fundera över hur arbetet med ökad digi-
tal delaktighet ska fortsätta och vilken roll biblioteken ska ha. Utökade samarbeten i lokalsamhället, till exempel med Seniornet, är ett sätt vilket Salem 
och Huddinge berör i sina artiklar i det här numret. 

Samverkan är även viktigt i de projekt som vi genomfört tillsammans med lokala bibliotek och äldreomsorg. Prosit, Seniorkultur och Ombud i läsning-
ens tjänst bygger på att öka samverkan mellan äldreomsorg och bibliotek. Som bekant är samverkan inte alltid så lätt men ger kvalité åt alla om man 
ger det tid, har fokus på målgruppen och är överens om de gemensamma målen. Uppsökande verksamheten på Sundsvalls bibliotek har under en läng-
re tid samarbetat med äldreomsorgen och genomfört bland annat minnescirklar för dementa, läs mer om dem på sidan 10. Att kultur, litteratur och be-
rättelser ger mening i vardagen, berikar vår tillvaro och ger ökad hälsa, det vet vi. Tomas Tranströmer får därför avsluta detta förord med hopp om en 
skön bibliotekshöst!

Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag känner alla mina tidigare.
Tomas Tranströmer Minnena ser mig, s 40.

Cecilia Bengtsson                          
Regionbibliotek Stockholm

Redaktionen för det här numret; 
Cecilia Bengtsson, Karin Sundström & Gustav Nygren  

Foto: Annika Lissenko
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Två nya böcker i Regionbibliotekets skriftserie är på väg ut till bib-
lioteken i länet. Skrivboken - om att arbeta med skrivande och ungdo-
mar på bibliotek, redaktörer Malin Isaksson och Pia Borrman samt Tax-
onomier - verktyg för biblioteksutveckling av Malin Ögland.

19 november har Regionbiblioteket en studiedag kring bibliotek och 
äldre. Program och anmälan finns på vår webbsida.

8  november ordnar Finlandsinstitutet i Stockholm en avgiftsfri se-
minariedag om finskspråkig biblioteksverksamhet, bland annat med 
goda exempel och resonemang kring vad det med innebär revitalisering 
av finskan i Sverige. Seminarierna är på svenska förutom presentationen 
av nyutkommen finsk litteratur. Fullständigt program meddelas senare. 
Information och anmälan till Anna-Leena.Forsberg@finlandsinstitutet.se

Regeringens utredning om statens insatser för lättläst som nu är klar. 
Prioritering av vissa målgrupper, nationella riktlinjer för lättläst och ett 
kunskapscentrum placerat hos MTM är några av de förslag som kan på-
verka biblioteken. Läs mer på regeringens webbplats: www.regeringen.
se/sb/d/16861/a/222162
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Vadå äldre?

   I officiell statistik räknar man oftast perso-
ner över 65 år som äldre, till exempel hos Statis-
tiska centralbyrån. Det hänger säkert ihop med 
den etablerade pensionsåldern, och om man med 
äldre tänker på den grupp som till största delen 
slutat förvärvsarbeta så är säkert 65+ ett rimligt 
begrepp. Pensionsåldersutredningen konstaterar 
att 8 av 10 svenskar idag går i pension före eller 
vid 65 års ålder. Men bilden är naturligtvis mer 
komplex än så. Tiden som pensionär är så lång 
för de flesta att det är rimligt att dela in den i oli-
ka perioder, så efter barndom och vuxenliv bru-
kar man numera tala om den tredje och fjärde 
åldern som äldre. 
   Den tredje ålder direkt efter 65 kallas ibland 
också för den andra frihetstiden. Här är de fles-
ta relativt friska, lediga från arbete och utan an-
svar för barn eller svårt sjuk anhörig. En fantastisk 
tid i livet som många ägnar åt hobbies, frilufts-
liv, resor eller föreningsliv. För många, inte minst 
kvinnor, är det också en tid då man vill och kan 
ställa upp för andra. Att ta hand om barnbarn, 
hjälpa en sjuk granne eller engagera sig som vo-
lontär är naturligt för många. Under den här pe-

rioden betraktar sig de flesta inte som gamla och 
vill inte gärna göra saker som uttryckligen rik-
tar sig till äldre eller ”personer med särskilda be-
hov”. Det visar till exempel Kairos Futures studie 
av rekordgenerationen födda på 40- och 50-talet.
   Någonstans mellan 80 och 85 förändras vill-
koren för många. Krämpor, mediciner och be-
handlingar börjar styra och begränsa livet i oli-
ka hög grad. Det är detta som brukar kallas den 
fjärde åldern. Motvilligt kommer insikten om att 
man behöver hjälp med allt fler saker, antingen 
av anhöriga och vänner eller genom samhällets 
service. Fortfarande lever många ett rikt liv, fast-
än kanske i lite mindre skala. I den fjärde åldern 
blir de flesta mer bundna till sitt lokalsamhälle. 
Det blir svårt att resa längre sträckor och till slut 
kanske man inte ens lämnar sin bostad på egen 
hand. Men behovet av kultur och stimulans kan 
vara större än någonsin.
Biblioteken och de äldre

   Vid observationer och framtidsspaningar visar 
det sig att även vi på biblioteket främst uppfattar 
de som blivit påtagligt skröpliga som äldre. Men 
när vi slarvigt tänker på äldre som personer med 

stora behov av hjälp så ser vi inte hela bilden. På 
biblioteket är det de andra som dominerar. Fak-
tum är att de yngre äldre (ungefär motsvarande 
den tredje åldern) utgör en stor del av våra an-
vändare på biblioteket, och på många andra kul-
turinstitutioner också. Det kryllar av gubbar på 
biblioteket, även om de inte alltid syns i lånesta-
tistiken. De läser tidningar och fackböcker, sur-
far på datorerna, släktforskar och spelar schack. 
Tanterna står för en stor del av utlåningen av 
skönlitteratur och de utgör själva basen för för-
fattarprogram, bokcirklar och handarbetscaféer. 
   Dessutom är det ofta de yngre äldre som hjäl-
per andra med större behov. Till exempel kom-
pletteras bibliotekens tjänst Boken kommer of-
tast av att ett stort antal personer bär hem böcker 
till dem som behöver -  helt informellt och utan 
bibliotekets inblandning. Och när biblioteket får 
hjälp av Seniornet, Röda korset eller hembygds-
föreningen, vilka är det som gör jobbet då? Jo 
pigga, engagerade pensionärer.  
   Den breda och vaga innebörden av begreppet 
äldre kan nog vara orsaken till att målgruppen 
inte alltid finns med i biblioteksplaner och an-
dra styrdokument, och inte heller nämns i bibli-
otekslagen. Men bakom formuleringar om funk-
tionshindrade som prioriterad målgrupp döljer 
sig en betydande andel av de äldre som uppnått 
den fjärde åldern. Här finns många personer som 
har behov av stöd i form av anpassade medier och 
särskild service. Extra utmaningar för bibliotektet 
är till exempel personer med demenssjukdomar 
och äldre invandrare som lärt sig svenska men 
nu helst återgår till sitt modersmål.
   Men hur når vi ut till dessa personer som inte 
själva kan välja att komma till biblioteket? En 
utgångspunkt kan vara att titta på kommunens 
statistik över personer 80+ i olika stadsdelar och 
jämföra med aktiva låntagare på biblioteket i sam-
ma åldersgrupp. Nästa steg kan vara att tala med 
de yngre äldre som bevisligen kommer till bibli-
oteket, och som ofta är länken till de äldre äldre. 
Kanske bör vi sluta se demografin som ett bekym-
mer, och mer som en uppmaning till bättre kun-
skap och utecklad samverkan i lokalsamhället?   

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Nyhetsmedia rapporterar regelbundet om ålderspyramidens förändring och 
vad det innebär för samhället och individerna att det blir allt fler äldre i Sveri-
ge. Men vilka pratar vi om när vi säger ”äldre”? 

Biblioteksbesökare på Slussenbiblioteket       Foto: Cecilia Bengtsson
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Strategisk syn på bibliotekens arbete med äldre

Integrera bibliotekens olika verksamheter så-
som barn, vuxen och social uppsökande verk-
samhet. Se till att all personal skyltar med olika 
sorters medier (även talböcker) inom varje tema. 
Uppmuntra också personalen att dela med sig 
av det som de gör informellt och genom t ex en 
punkt på varje APT.

Se till att flera introduceras i områdena till ex-
empel vid nyanställningar. Det är viktigt att så 
många som möjligt i personalen kan det praktis-
ka biblioteksarbetet. Det är också bra för använ-
darna att en verksamhet inte blir personbunden, 
det ger till exempel en större bredd i boktips och 
rekommendationer till de grupper som är bero-
ende av förmedling.

Större integrering mellan olika medier. Det 
gäller skyltning, hylluppställningar, mediekate-
gorier och kataloger allmänt. Särskilt intressant 
är det med äppelhylla och lättlästhylla – vilken 
lösning är bäst för användarna? Vid en lokalflytt 
eller övergång till Dewey finns extra goda möj-
ligheter att se över placering av medier. 

Följa med i tekniken. Den digitala tekniken har 
förändrat talbokshanteringen helt och involverat 
fler i personalen. Just nu har vi upp emot tio oli-
ka anpassade format att erbjuda. Kommer surf-
plattan ersätta några av dessa? Den är ju ett bra 
verktyg när det gäller tillgänglighet eftersom det 
går att förstora, få mera ljus och göra andra in-
ställningar.

Nå ut med information om bibliotekens möj-
ligheter till individer, grupper och samarbetspart-
ners. Delta på olika dagar med fokus på seniorer, 
äldre, funktionshindrade som anordnas av andra. 
I tider där så mycket annat monteras ned i sam-
hället blir biblioteket en plats för många prak-
tiska ärenden – där har vi en kontaktyta för att 
nå fler med information och förmedling av bib-
liotekets uppsökande verksamhet.

Chefer pratar med andra chefer, det är en viktig 
lärdom bland annat från projekt Prosit. I andra 
förvaltningar är man ofta mer noga med hierar-
kin än på biblioteken. Det är mycket komplext att 
arbeta i en kommunal organisation, och många 
faktorer som spelar in. Utgå gärna från kommu-
nens egna mål och ledord vid samverkan, till ex-
empel att Lidingö ska vara hälsans ö.

Initiera och uppmuntra metodutveckling. Det 
gäller att det inte blir stagnation, och även verk-
samhet som riktar sig till äldre och andra med 
särskilda behov behöver ses över regelbundet. En 
bra utgångspunkt är en nulägesanalys över vad vi 
gör. Hur ser utvecklingen ut? Vilka bör vi nå? Vad, 
hur och tillsammans med vilka ska vi förmedla? 

Öka personalens kompetens och tillfällen till 
reflektion. Centralt för att nå utveckling och för-
ändring är biblioteksmedarbetarnas kompetens 
och reflektioner. Ständigt reflektera över vad vi 
gör och varför och försöka se verksamheter med 
olika ögon. Ett sätt är att nyutbildade och nyan-
ställda får uttrycka och bevara sina tankar.

Skaffa underlag och statistik. Detta område har 
samma status som andra biblioteksverksamheter, 
men det är inte alltid så lätt att presentera och 
diskutera det med t ex politiker. Därför är det ett 
angeläget område att utveckla hur vi mäter och 
för statistik. Jämför till exempel värdet och tids-
åtgången för ett Boken kommer-lån med utlån 
av en trave pocketböcker. 

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Rebecca Bachmann    Foto: Cecilia Bengtsson

Biblioteksservice till äldre och funktionshindrade är prioriterad i de flesta kom-
muner, och verksamheten har långa traditioner på svenska bibliotek. I det-
ta nummer av Länsnytt finns flera rapporter från utvecklingsprojekt och an-
dra satsningar som vi hoppas kan inspirera. Men hur kan man som chef tänka 
strategiskt och långsiktigt kring den reguljära verksamheten på detta område? 
Vi frågade Rebecca Bachmann, bibliotekschef på Lidingö och tidigare utveck-
lingsledare på Regionbibliotek Stockholm. Här är några punkter från samtalet:
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”Ha respekt för den jag är 
och den livserfarenhet som jag har”

   När jag skriver detta är det sensommar och den 
senaste tiden har det kommit ett flertal rapporter 
från olika äldreboenden om vanvård och missför-
hållanden. Jag tänker att massmedias bild av äld-
reomsorgen endast är skärvor i en komplex verk-
lighet. I den här artikeln ska jag reflektera över 
bibliotek och seniorer utifrån mina erfarenhe-
ter från det senaste året. Att vara utvecklingsle-
dare på Regionbibliotek Stockholm innebär att 
handleda, nätverka, driva projekt, utreda, ord-
na studiedagar och omvärldsbevaka etcetera med 
syftet att stödja länets bibliotek. Genom projek-
ten Seniorkultur, Ombud i läsningens tjänst och 
en utredning kring möjliga samarbeten mellan 
Stockholms stadsbibliotek och äldreförvaltning-
en på Södermalm kom äldrefrågor att bli mitt fo-
kus. Syftena och målen med projekten och ut-
redningen var flera men det gemensamma för 

dem var metodutveckling, delaktighet och sam-
verkan med äldreomsorg. Det har varit lärorikt 
och inspirerande att få lära känna verksamheter 
inom äldreomsorg. Jag fick insikt i att personal 
inom äldreomsorg ständigt arbetar med att för-
bättra sitt bemötande och förhållningssätt gente-
mot brukarna eftersom det är centralt i det dagli-
ga arbetet. Det salutogena förhållningssättet och 
Aaron Antonovskys tankar om känslan av sam-
manhang (KASAM) är utgångspunkter som allt-
mer genomsyrar äldreomsorgen. Ett salutogent 
förhållningssätt innebär att arbeta hälsofrämjan-
de utifrån varje individs enskilda förutsättningar 
och att stimulera till en känsla av självständighet 
och meningsfullhet. Jag tänker på hur dessa för-
hållningssätt skulle kunna appliceras och använ-
das på bibliotek. Delaktighet är ju ett nyckelbe-
grepp även för oss inom bibliotek och vi arbetar 
ständigt med bemötandefrågor. Vad kan vi lära 
av äldreomsorgen och vice versa? 
   Jag har också blivit stärkt i att bibliotekens upp-
sökande verksamhet gentemot äldreomsorg be-
hövs. I de nationella värdegrunderna som finns 
för äldreomsorgen betonas vikten av att skapa 
meningsfullhet och stimulans för de äldre uti-
från deras egna behov och viljor. Bibliotek bi-
drar till detta genom vår kompetens, medier 
och verksamhet. På många håll finns träffpunk-
ter och mötesplatser för seniorer och som biblio-
tek samarbetar med, till exempel med aktiviteter 
som högläsning, bokcirklar, Ipadcafé eller min-
neslådor. För de äldre som inte själva har möj-
ligt att besöka bibliotek är tjänster såsom Boken 
kommer, talböcker och läsombud alltjämt vik-
tigt. Men det gäller för biblioteken att ha kän-
nedom om demografin i kommunen, identifie-
ra vilka som är prioriterade målgrupper och att 
strategiskt och aktivt söka upp dem. Bibliotek är 
viktiga nav i lokalsamhället och genom samver-
kan finns det många möjligheter för biblioteken 
att nå fler, utveckla arbetssätt och lära av varan-
dra. Avslutningsvis vill jag återge en kommentar 
från ett samtal som jag hade med några pensio-
närer om bibliotek: ”Bibliotekskalas för oss +65 
en söndag i november, det vore skoj.”
  
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Under det gångna året har jag foku-
serat på äldrefrågor i min roll som 
utvecklingsledare på Regionbibliotek 
Stockholm. I ett samtal med en äldre 
dam om vad som var viktigt för hen-
ne svarade hon: ”Ha respekt för den 
jag är och den livserfarenhet som jag 
har.” Hennes ord har jag sedan dess 
burit med mig.

-Folk blir glada när jag 
ringer på dörrklockan!

   Marek Wolk har jobbat på Stockholms stads-
bibliotek med att köra hem böcker till Boken 
kommer-låntagare i drygt tjugo års tid. 
   När Marek inledde sin tjänst sköttes all kon-
takt med samtliga Boken kommer-låntagare av 
en bibliotekarie som jobbade heltid med Boken 
kommer. Numera har låntagaren en kontaktbib-
liotekarie på sitt närmaste bibliotek. På många 
bibliotek delar man upp ”BK-låntagare” så att fle-
ra bibliotekarier delar på arbetet och tillgodoser 
litteraturförsörjningen för 3-4 låntagare var. Elva 
gånger om året knackar Marek på dörren hos var 
och en av de 250 låntagare som just nu använ-
der Boken kommer. Förutom en månads som-
maruppehåll är det alltså ungefär var fjärde vecka 
som de vita Boken kommer-kartongerna byts ut 
och utlästa böcker ersätts av olästa. Ibland blir det 
ett kort möte i hallen, andra gånger blir det en 
pratstund på några minuter. En pratstund som 
påfallande ofta handlar om litteratur, om böcker 
som Marek eller låntagaren nyligen läst och kan 
tipsa varandra om.  Marek möter personer i alla 
åldrar på jobbet. Det kan handla om människor 
med permanenta eller tillfälliga funktionsned-
sättningar eller om cancersjuka barn och vuxna 
som under perioder är i behov av tjänsten. Den 
största gruppen som använder Boken kommer är 
dock äldre. När Marek började jobba var flera av 
hans låntagare födda i slutet av förrförra seklet, 
och han insåg hur många händelser och föränd-
ringar de varit med om under sina liv. 

Gustav Nygren
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Gustav Nygren

Retrobiblioteket i Huddinge     Foto: Cecilia Bengtsson



7

Bo,  f. 1922, Vasastan.
”Enquist, P-O Enquist är rätt så intressanta böcker, så har 
jag läst PC Jersild, de är ju väldigt bra också, sen Kerstin 
Ekman förstås jag har just läst den senaste Grand finale 
i skojarbranschen, den var intressant. 
 Jag läste väldigt mycket som barn, det var mina föräld-
rar som uppmuntrade mig att läsa.”

Monika f.1927, Vällingby.
”Jag läser ofta om Harry Potter. Jag lånade dem först 
på biblioteket men nu har jag dem, sedan läste jag om 
Årstafruns dagbok ett par gånger men nu är jag trött 
på dom. Så sen läste jag Woodehouse men han blir ju 
så tjatig. Jag tycker inte om honom. Erik Linklater 
är alltid trevlig att läsa…” 

Stina f. 1914 , Bromma.
”Jag är uppfödd med böcker, vi hade något som inte du 
och inte många andra har hört talas om, vandringsbiblio-
teket. I skåne, söder om Malmö, men det var mycket van-
ligt på den tiden. Det kom en stor trällåda full med böck-
er, sen kom det hem folk och lånade hos oss.”

Samtliga foton: Marek Wolk

För ett par år sedan fick Marek idén att fotografera och intervjua några av sina äldre Boken kommer-låntagare. Det-
ta resulterade i en fotoutställning med totalt 24 foton som har visats på ett 10-tal bibliotek i Stockholm. Här visar vi 
några av bilderna ur utställningen. 
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Det är möjligt! 
Samverkan 
mellan 
bibliotek och 
omsorg               

   Seniorkultur bedrevs av de olika länskulturfunk-
tionerna för dans, film, hemslöjd, Stockholms
läns museum och Regionbibliotek Stockholm un-
der projektåret 2012-2013. Målet var
bland annat varit att bredda och utöka utbudet 
av aktiviteter inom Kultur i vården. Ett annat
mål har varit deltagarnas egen delaktighet i ak-
tiviteterna samt att inspirera personalen till att
integrera kultur som en del av vardagen för bru-
karna. Vi genomförde olika kulturaktiviteter på 
cirka 15 äldreboenden i länet varav Regionbiblio-
teket tillsammans med de lokala biblioteken foku-
serade på fyra kommuner; Ekerö, Österåker, Vår-
by i Huddinge och stadsdelen Farsta i Stockholm. 
Hälften av våra aktiviteter vände sig mot perso-
nal och hälften direkt till de äldre. Förutom att 
aktiviteter genomförts direkt på äldreboendena
har de närliggande biblioteken knutit kontakt 
med äldreboendena och bland annat skapat te-
malådor/minneslådor. Vi genomförde även läs-
ombudsutbildningar, muntligt berättande med
Fabula storytelling, workshop med etnologen Ge-
org Drakos för att ta tillvara de äldres egna livsbe-
rättelser samt högläsning på arabiska och svens-
ka som Vårby bibliotek rapporterar om här intill. 
Slutseminariet hölls på Nyckelvikens skola den 30 
maj 2013. Slutrapport för projektet finns att lad-
da ned via vår webbsida www.regionbiblioteket.se

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Succéfaktorer

   Många av deltagarna har vittnat om att den 
största effekten kommit av att man fått kunskap 
om och förståelse för sin samarbetspartners orga-
nisation och verksamhet på djupet. Därifrån har 
det varit lätt att åstadkomma praktiska saker till-
sammans, även när tiden ibland varit knapp. Den 
största osäkerhetsfaktorn har varit personberoen-
det. Så länge man inte har formella överenskom-
melser om samverkan hänger samarbetet ofta på 
att enskilda personer är engagerade i samverkan. 
   Här är några av de faktorer som vi tycker oss 
kunna se har bidragit till goda effekter i projektet:
Lär känna varandra ordentligt! Det tar tid när 
man kommer från olika verksamheter, styrs av 
olika lagar och rutiner, och har olika utbildning-
ar och kulturer.

•	 Prioritera ett litet, gemensamt område för 
samverkan och bygg sedan ut till fler om-
råden eller målgrupper när samarbetet har 
satt sig.

•	 Matcha personer med samma mandat att be-
stämma, till exempel aktivitetsansvarig skö-
terska med socialbibliotekarie och kulturchef 

med omsorgschef.
•	 Ha ett långsiktigt, övergripande mål (till ex-

empel att få in samarbetet i befintliga styr-
dokument) och kombinera det med delmål 
som är konkreta och avgränsade i omfång 
(till exempel aktiviteter). 

•	 Utnyttja tillfällen till fortbildning och nät-
verk tillsammans med andra som arbetar med 
liknande saker. Det ger nya idéer och stär-
ker deltagarna i deras roller på hemmaplan.

•	 Avsätt en liten slant för utvecklingsarbete som 
underlättar när man hör till olika organsia-
tioner. Ett par tusenlappar kan räcka till att 
köpa enklare utrustning eller material, eller 
användas till resor eller en gemensam kurs.

   Nu presenterar vi en idébok med erfarenheter 
och tips från projektet. Den heter Det är möj-
ligt! och finns att ladda ner från Regionbibliotek 
Stockholms webbplats.

Karin Sundström 
Regionbibliotek Stockholm

I projektet Prosit! Må det gagna prövade 14 bibliotek och omsorgsverksam-
heter i 5 län ett helt smörgåsbord av metoder och aktiviteter. Projektets ut-
gångspunkt var samverkan i olika grad och på olika nivåer. Vår hypotes var att 
en stadig blick på den gemensamma målgruppens bästa skulle kunna få perso-
nal från bibliotek och äldreomsorg respektive funktionshindersomsorg att sam-
arbeta och därmed uppnå mer tillsammans än vad man annars gör (eller inte 
alls gör) var för sig. Och det stämde väldigt bra.

Seniorkultur - litteratur och 
berättande för äldre

Temalåda från Järfälla bibliotek Foto: Cecilia Bengtsson

Bild: Emma Bigrell
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Projektet Ombud i läsningens tjänst berättade vi 
om i förra numret av Länsnytt (nr 2 2013). Målet 
med projektet har varit att utbilda personal inom 
funktionshindersomsorg och äldreomsorg till lä-
sombud samt att utveckla en samverkan mellan 
studieförbund och folkbibliotek i det läsfräm-
jande arbetet. Det första året i projektet är nu 
avslutat och 55 medarbetare från omsorgen har 
tillsammans med 10 bibliotekarier utbildats i Stu-
dieförbundet Vuxenskolans studiecirklar. Cirklar-
na har främst ägt rum på folkbiblioteken i de åtta 
kommuner i Stockholms län som har deltagit i 
projektet – Järfälla, Salem, Stockholm, Södertäl-
je, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
I samtliga kommuner har den bibliotekarie som 
deltagit vid kurstillfällena bidragit till kursinne-
hållet med sin kunskap om bibliotekets resurser 
och möjligheter att erbjuda anpassad litteratur. 
Kontakt mellan bibliotek och omsorg har där-
med etablerats och meningen är att dessa bibli-
otekarier i fortsättningen fungerar som kontakt-
personer för kommunens läsombud. Deltagarna 
från både omsorg och bibliotek har upplevt cir-
keltillfällena mycket positivt. Förutom själva kur-
sens innehåll har ett stort kunskapsutbyte skett 
när olika personalgrupper delgett varandra sina 

Ett nytt år med läsombud

professionella erfarenheter. Dessutom har cirk-
larna inneburit ett tillfälle till miljöombyte för 
omsorgspersonalen och en stund av inspireran-
de samtal och gott fika! En rapport från projek-
tets första år finns att ladda ner från www.regi-
onbiblioteket.se. 
   Nu är projektets andra år påbörjat, med ekono-
miskt stöd från Statens kulturråd. Arbetet kom-
mer främst att handla om att undersöka vilken 
verksamhet läsombudscirklarna har gett upphov 
till, att stödja och underlätta samarbetet mellan 
biblioteken och läsombuden samt att med hjälp 
av de deltagande biblioteken synliggöra läsom-
budsverksamheten på olika sätt. Arbetet med 
läsning för äldre och funktionshindrade inom 
omsorgen bör inte enbart bygga på enskilda per-
soners engagemang, utan bli en del av den kon-
tinuerliga verksamheten. Detta är en uppgift för 
både omsorgen och biblioteken. Folkbiblioteken 
ska finnas som självklar resurs, stöd och inspira-
tion till läsombuden.  

Gustav Nygren
Regionbibliotek Stockholm

Läsombudscirkel i Värmdö (Gustavsbergs bibliotek).    
Foto: Gustav Nygren

   Under några veckor har min kollega och jag 
gått för att ha högläsning på ett äldreboende som 
ligger i närheten av Vårby bibliotek. Min kol-
lega har läst högt på arabiska för de arabiskta-
lande äldre, och jag har läst för de som vill lyss-
na på svenska. 
   Böckerna jag har läst högt ur har varierat, men 
mycket har handlat om barndom och minnen. 
Även en kärlekshistoria om kärlek på äldre da-
gar har vi läst. Vi har tittat på bilder från förr - 
på situationer och yrkesutövning som relaterar 
till tidigare arbeten de haft, och från ställen där 
de bott. En av gångerna så läste jag högt ur Ylva 
Eggehorns Kvarteret Radiomottagaren och då 
slumpade det sig så att en av de äldre kvinnor-
na kunde sjunga alla sångerna som förekommer 
i texten. Det blev ett fint framförande som var 
mycket uppskattat av oss alla. 
   Alla i gruppen har fått komma med önskemål, 
och de har så klart varierat, någon kanske bara 
tycker det är trevligt att sitta med en stund och 
lyssna och delta i samtalet, för någon annan är 
läsningen en livsnödvändighet och något man 
törstar efter och gärna vill fortsätta med. Jag 
har också tagit med och lånat ut böcker på för-
frågan från deltagarna, och köpt in böcker till 
en deposition efter deras intressen, och det lil-
la jag vet om deras bakgrund. Det är allt från 
kokböcker, deckare, lyrik, böcker med myck-
et bilder att sitta och bläddra i, förhoppnings-
vis tillsammans med någon ur personalen eller 
en anhörig. Både jag och min kollega har upp-
levt att högläsningsstunderna har varit värde-
fulla avbrott i vardagen för de äldre. För några 
har också starka känslor och minnen väckts till 
liv, av att till exempel få höra berättelser på sitt 
eget modersmål. Högläsningen ger nycklar till 
samtal och tillfälle till reflektion. Vi borde alla 
stanna upp någon gång, och lyssna på vad de 
som inte längre deltar i ekorrhjulet har att be-
rätta för oss, om sin situation just nu, och om 
sina erfarenheter från ett långt liv. 

Helénè Blomdahl
Vårby bibliotek Bibliotek Huddinge 

Seniorkultur i Vårby
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”En sådan där hade vi hemma, fast vår var blå”

   Vi som arbetar på den Uppsökande verksam-
heten får ofta höra berättelser om de minnen 
som väckts genom att lyssna på en text eller ta 
i ett välkänt föremål under våra bok- och min-
nescirklar. Någon kommer ihåg hur det luktade 
bränt hår av locktången som värmts på spisen 
på skolavslutningsmorgonen när vi läser om två 
systrars morgonbestyr ur boken Potensgivarna av 
Karin Brunk Holmqvist samt visar en locktång 
av äldre modell. En äldre dam berättar stolt om 
sitt jobb hon hade när hon var yngre. En äldre 
man frågar om vi dansade tillsammans på Ånäs-
banan när vi var unga. Några deltagare kommer 
en hel timme innan cirkeln, glada att ha en punkt 
i sin vardag där de är viktiga och får intellektu-
ell stimulans. Bokcirklarna är inte traditionella 
utan det berättas om författaren, läses stycken och 
sammanfattas utifrån litteraturen. Föremål som 
förekommer i böckerna plockas fram och leder 
till samtal om föremål, minnen och tidsepoker. 
Minnescirklarna utgår från samtalet som fokuse-
ras kring ett tema, t ex ”Kaffetåren den bästa är”. 
Samtalet förstärks med korta texter och föremål. 
Bok- och minnescirklarna väcker minnen och le-
der till glädje och samtal men är också en intel-
lektuell stund med mening och innehåll. Uppsö-
kande verksamheten lånar även ut minneslådor 

som ett komplement till bokdepositioner. Min-
neslådorna förstärker och förverkligar litteraturen 
med föremål, dofter och musik på olika teman 
som; Köket förr, 50-tal, Sundsvall förr. Hos en 
demenssjuk person finns minnen från barndom 
och tidiga år kvar länge. Personen kan med hjälp 
av litteratur och föremål uppleva en tid då han 
eller hon var aktiv och frisk. Det stärker identite-
ten, självkänslan och ger trygghet. Under 2011-
2012  samarbetade vi med socialtjänsten genom 
att delta i Sundsvalls kommuns demensutbild-
ning av vårdpersonal inom äldreomsorgen; De-
mens ABC. I samarbetet besökte vi äldreboenden 
för att informera personalen om hur man kan job-
ba med minneslådor och litteratur och om bib-
liotekets uppsökande tjänster. Det resulterade i 
ökad efterfrågan på både minneslådor och litte-
ratur. I och med projektet Kultur för äldre ut-
ökades samarbetet med socialtjänsten. Idag an-
vänder i princip alla äldreboenden i Sundsvalls 
kommun våra minneslådor. Via vår facebooksi-
da ger vi tips om bra webbsidor och informerar 
om våra verksamheter. 

Josefin Edlund 
Margareta Ekman 
Sundsvalls stadsbibliotek

   Det finns olika sorters demenssjukdomar som 
påverkar hjärnan och våra minnes- och tankeför-
mågor olika. Sjukdomen utvecklas efter hand och 
gör att det kan bli svårt att orientera sig i tid och 
rum, att handla logiskt, att tala och förstå käns-
lor. Generellt så fungerar långtidsminnet bättre 
än korttidsminnet. När någon talar om hemma 
är det kanske barndomshemmet man menar. De-
menta med ett annat modersmål än svenska åter-
går ofta till att prata sitt modersmål. Den demen-
ta kämpar dock hårt för att hålla allt logiskt och 
begripligt. Ett bra förhållningssätt är därför att 
fånga den dementas känslor och inte pressa ho-
nom eller henne på minnen. 

   På 1980-talet utvecklade Robert Butler i Eng-
land den så kallade reminiscensmetoden. Den 
bygger på att väcka minnen till liv hos den de-
menta och är ett verktyg för att kommunicera. 
Reminiscens förutsätter att man sätter sig in i 
den demenshandikappades historia, vad har va-
rit viktigt i livet? Ett intressant projekt som på-
går just nu är ”Möten med minnen”, det innebär 
att en grupp med demenshandikapp får särskil-
da museivisningar. Forskning visar att dans, sång, 
konst, eget skapande, minneslådor, poesi och läs-
ning av korta texter ger goda effekter för en per-
son med demenshandikapp. Det ger välbefinnan-
de, lugn och mening. Att vara aktiv stärker både 
självkänslan och de fysiska och mentala förmå-
gorna. Det gäller att fånga stunderna! Informa-
tion till den här artikeln har hämtats från Svenskt 
demenscentrum, Alzheimerföreningen och De-
mensförbundets webbsidor. 

Cecilia Bengtsson                                                                                                                                        
Regionbibliotek Stockholm

I den här artikeln berättar Uppsökande verksamheten på Sundsvalls stads-
bibliotek om verksamheterna gentemot äldreomsorgen i Sundsvalls kommun.  

Med dementa 
får man fånga 
stunden  

Foto: Josefin Edlund I Sverige finns 140 000 personer med 
demenshandikapp och risken att drab-
bas av demens ökar med åldern. Vad 
är då demens? 
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Bok- och filmcafé på Segeltorps bibliotek

   Idén om att ha en nischad cirkel med både bok- 
och filmsamtal kom ur vetskapen att många bok-
älskare även gillar film. Dessutom har det nya bib-
lioteket i Segeltorp en 50 tums platt-TV med en 
anläggning för surroundljud centralt placerad i 
lokalen. Biblioteket har köpt in 11 stycken ljus- 
och ljuddämpande skärmar på hjul som vi skär-
mar av filmhörnan med. Genom licensavtal med 
Swedish Film har biblioteket de rättigheter som 
behövs för filmvisning i slutna sällskap och vi har 
därför skapat en bok- och filmklubb där alla del-
tagare är inskrivna. Biblioteket skickade ut affi-
scher i Huddingeområdet och platserna fylldes 
snabbt. Urval av bok och film görs tillsammans. 
Inledningsvis utgick vi från både nya och gam-
la favoriter som vi visste var filmatiserade. Men, 
det visade sig vara enklare sagt än gjort! 
   Ibland fanns film men inga böcker att tillgå 
och visserligen var många boktitlar filmatiserade 

men många filmer tillhörde tyvärr den grupp av 
filmbolag som Swedish Film inte har laglig rätt 
att visa för slutna sällskap. Följden har blivit att 
vi ibland endast valt böcker med utgångspunkt 
i filmer som vi enligt avtalet får se. Det har där-
för hänt att det lästs böcker som deltagarna nor-
malt inte skulle ha valt i bokhyllan. Ibland har 
någon tyckt att boken varit urdålig men efter våra 
boksamtal eller efter filmvisning så har de ändrat 
sig och ändå gått hem glada och nöjda! Spridda 
kommentarer om cirkeln är: 

”Det är som ett äventyr!” 
”Att möta de andra är roligt” 
”Variationen är viktig” 
”Man tränar minnet” 
”Det är diskussionerna som är roliga!” 
”Bra start på dagen”
   
   Vår cirkel går till som så att vi först har boksam-
tal och inom en vecka ser vi filmen och samta-
lar kring den. Vi kan diskutera huruvida bokens 
karaktärer varit trovärdiga i filmen, scenografin, 
musikens inverkan, färgsättning, om inledning-
en och slutet varit de samma i boken respektive 
filmen och i de fall de inte varit lika funderat var-
för man valt att ändra inledning respektive slut. 
Vi brukar också prata om delar av boken som vi 
saknat i form av scener i filmen. Flera deltagare 

   Seniorveckan är ett årligt evenemang i Hud-
dinge, en vecka i september som ska väcka lus-
ten till en aktiv höst bland kommunens äldre. I 
år var det stort fokus på biblioteken och digital 
delaktighet. För biblioteket är seniorveckan ett 

har berättat att upplevelsen av filmen blir star-
kare när man nyligen läst och diskuterat boken. 
Det har hänt att vi blivit så tagna av en film att 
vi knappt kunnat prata efter filmvisningen, så 
var fallet vid visningen av filmen Svinalängorna. 
Andra exempel på bok/film gruppen tagit del av 
är: Revolutionary Road (Yates) och Flyga Dra-
ke (Hosseini). Under hösten fortsätter cirkeln i 
deltagarnas egen regi och för våren 2014 finns 
planer för att skapa en liknande cirkel där en-
dast män deltar.

Carina Sandquist
Segeltorps bibliotek

Bibliotek Huddinge

sätt att synliggöra det stora digidelarbetet. Tack 
vare samarbetet med social- och äldreomsorgs-
förvaltningen och föreningslivet når vi ut till alla 
i kommunen som fyllt 65 år. 
   Bibliotek Huddinge erbjuder regelbundet inter-
netkurser och datorhandledning. Vi låter digidel 
ta plats i arbetsplanen och arbetar just nu fram en 
taxonomi för området. All personal på bibliote-
ken har egen surfplatta. Att ansluta till ett tråd-
löst nätverk eller ladda ner en e-bok är kunskaper 
som behövs i det dagliga mötet med låntagarna.  
Veckans program har handlat om att försöka nå 
de äldre besökarna via deras intressen, från släkt-
forskning och hembygdsfilm till tv, radio och e-
böcker. Det är viktigt att gå framåt med myrsteg, 
som filmpedagogen Isabella Johansson gjorde när 
hon visade filmarkiv under en workshop på mån-

dagen. Inte genast visa på bredden i utbudet, utan 
utgå från varje enskild människas nivå. Att ge tid 
för de äldre besökarna att ta sig förbi tekniska 
utmaningar som att hitta anslutningen till wifi, 
tangentbordet på plattan eller att förstora film-
bilden är mödan värt när sedan en raspig journal-
film från 40-talet startar en känslomässig tidsresa.
   Tillsammans med ABF och PRO har bibliote-
ket ställt frågan om vi ska bilda Huddinges eget 
SeniorNet och hoppas mycket på det gensvar vi 
mött. Evenemang som det här stärker oss som 
tror på samarbete mellan alla som arbetar med 
folkbildning.

Erika Svärd 
Erika Hjalmarsson
Huddinge bibliotek

Två gånger per månad samlas tio seni-
orer, endast kvinnor, i Segeltorps bibli-
otek för att delta i en bok- och filmcir-
kel kallad Bok & FilmCafé då gruppen 
såklart passar på att fika också. Cir-
keln leds av undertecknad och har på-
gått i tre terminer och ännu har ingen 
i gruppen slutat.

Seniorveckan i Huddinge  

Foto: Carina Sandquist

Foto: Erika Svärd
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Som ringar på vattnet

   Biblioteket i Salem har i flera år arbetat med lo-
kalsamhället och precis som andra har vi upptäckt 
att de aktiva medlemmarna i flera föreningar och 
organisationer till stor del består av seniorer. Det-
ta är en fördel för oss som bibliotek då seniorer-
na gärna leder, och även deltar i, program som 
äger rum under ordinarie öppettider. Program 
som når ut både till seniorer och andra grupper.
   I Salem har vi sedan flera år ett gott samarbe-
te med SeniorNet. Tillsammans med ledarna Pia 
Eriksson och Lena Seger arbetar vi för den digi-
tala delaktigheten. Deras engagemang och kon-
taktnät har gjort att vi med framgång presenterat 
programpunkter såsom Bibliotekets e-tjänster, In-
ternetbanken, Datasäkerhet och Släktforskning. 
Flera av ämnena väcker intresse även hos andra 
grupper. Till hösten bjuder vi in allmänheten till 
en Släktforskningslördag där SeniorNet Salem och 
Botvidsbygdens Släktforskarförening håller öppet 
hus med intressanta föredrag. 
   I våras hade vi förmånen att, med hjälp av Re-
gionbiblioteket, ordna en läsombudskurs. De ny-
utbildade läsombuden har stärkt vårt samarbete 

med kommunens äldreboende. Kursen uppmärk-
sammades inom kommunen och Socialförvalt-
ningschefen satte oss i kontakt med anhörigstöd-
jaren. Nu har vi flera samarbetsprojekt på gång i 
form av anhörigcafé och programpunkter till an-
hörigveckan. Sedan tidigare har vi ett välfunge-
rande samarbete med kommunens väntjänst som 
organiseras av Socialförvaltningen. Eftersom de 
efterfrågade fler uppgifter involverade vi dem i 
bibliotekets språkcaféer. Denna återkommande 
programpunkt har, genom samarbete med SFI, 
blivit väldigt uppskattad och välbesökt. Nyan-
lända har hållit kontakten med väntjänsten un-
der sommaruppehållet, och på så vis underhållit 
svenskkunskaperna. 
   Salem har en åldrande befolkning och en av 
våra prioriterade målgrupper är seniorer, en mång-
facetterad grupp som berikar och bidrar till vår 
verksamhet. 

Beatrice Kristensson och Iréne Kulneff
Salems bibliotek

Fredagen den 31:a augusti 2012

   Presentation av Lättlästa Bokcirkeln uppe på 
ABF. Det var svårt att samla alla deltagare i språk-
träffen, tre av deltagarna var dock med och lyss-
nade. D kunde lyckligtvis vara med och översätta 
till arabiska, då jag presenterade cirkeln och bo-
ken för gruppen: ”Mina drömmars stad” av Per-
Anders Fogelström i lättläst versionen. De verka-
de intresserade och ville gärna var med.  

Måndagen den 3:e september 2012

   Vi drar igång bokcirkeln. Boken innehåller 
många fler svåra, gammaldags ord än jag varit 
medveten om vid min läsning. Självklara ord för 
mig som: Kälke, vedtrave... Som tur är finns be-
skrivande bilder i boken som vi kan titta tillsam-
mans på. Deltagarna är fem stycken, två män och 
tre kvinnor. En är turkisktalande, de andra talar 
arabiska. De frågar inte mycket, men när jag frå-
gar dem så har de inte alltid förstått texten. Kan-
ske har jag för bråttom. Som väl är kan en av kvin-
norna mer svenska och översätter till de andra 
arabisktalande. Alla har var sitt lexikon bredvid 
sig. Vi ritar på whiteboarden, vi slår i lexikon. På 
slutet frågar de mig om läxa, det har jag inte haft 
en tanke på, men vi enas om att de kan läsa om 
samma kapitel eller längre om de vill, och stryka 
under det som de inte förstår. Vi kommer också 
fram till att madrass heter madrass även på arabis-
ka, förutom i Marocko där det heter något annat. 
Mannen från Marocko behärskar även flytande 
franska, här finns en kunskapsbank för hela sam-

Lättlästa 
bokcirkeln
Det här är ett utdrag från den dagbok 
jag förde då jag började leda en lättläst 
bokcirkel i samarbete med ABF i Vår-
by Gård. Bokcirkeln var öppen, men de 
flesta som deltog i bokcirkeln var del-
tagare i ABF:s språkträffar: ”Våga tala 
svenska”. Många var relativt nyanlända 
i Sverige och hade ännu inte hunnit gå 
någon form av svenskkurs.  

SeniorNet Salems ordförande Pia Eriksson och vice ordförande Lena Seger         Foto: Beatrice Kristensson
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hället som borde tas till vara. Vi har det trevligt 
och håller på i en och en halv timme, för delta-
garna vill använda hela tiden, fast jag frågar dem 
efter en timme om de är trötta.

Måndagen den 17:e september 2012

   Idag är det fyra kvinnor som kommit, ingen av 
dem var med förra gången. Vi bestämmer oss för 
att börja läsa boken från början. Alla kvinnorna 
är bra på att läsa, vi turas om att läsa högt för var-
andra. Jag rättar lite och hjälper till med de svåra 
orden. Vi pratar om det vi läser. En av kvinnorna 
bryter på danska, kan det stämma? Hennes mo-
dersmål är ju arabiska. Men det stämmer, hon 
berättat för mig att hon bott i Danmark innan 
hon kom hit. Jag har med mig en penna och ri-
tar bilder på whiteboarden för att beskriva orden, 
jag visar och gestikulerar. Det flyter på bra, de tre 
kvinnorna är på en någorlunda jämn nivå. I den 
första gruppen upplevde jag att en del inte alls 
hängde med. Kanske kunde man ha en läsecirkel 
med något ännu mer lättläst för den gruppen? 
Funderar på om det var dumt att säga varannan 
vecka, det blir dålig kontinuitet. Helst skulle vi 
väl sitta en timme varje dag och läsa, det skul-
le ge resultat. Jag har storhetsvansinne, jag vill 
inte att mitt arbete ska vara en droppe i havet…

Måndagen den 1:a oktober 2012

   Tre kvinnor och två män, tre var med första 
gången och två var med andra gången. Men jag 
bestämmer att vi läser vidare. Kör en kort resu-
mé. Alla har med böcker och vi turas om att läsa 
högt. Det är bra, deltagarna är mycket bättre på 
att läsa än vad jag och de själva trodde. Vi pratar 
om orden. Jag ritat på tavlan och förklarar med 
kroppsspråket. En man tycker det är knepigt med 
ske-ljuden. Med all rätt: Kanske, kyrka, Mogårds-
vägen… Han berättar att i arabiskan finns också 
ett ske-ljud, men det stavas alltid på samma sätt. 

Måndagen den 5:e november 2012

   Klassen är full, vi är ca tio personer, men ing-
en har med boken. Jag vet inte riktigt hur jag ska 
göra och ställer in alltihop. Flera nya i gruppen 
talar ingen svenska ännu. Jag måste kanske fun-
dera ut något annat.

Måndagen den 4:e februari 2013

   Första gången för våren och de som går på ABF:s 
språkträffar är här. Flera personer som jag känner 
igen från i höstas. H presenterar mig och jag får 
ett varmt mottagande. Det känns skönt, jag har 
varit mycket nervös inför den här första gången 
för våren. Först valde jag lättlästversionen av ”En 
herrgårdssägen” av Selma Lagerlöf, sen fick jag 
för mig att den kanske var för svår. Jag valde en 
lättläst barnbok som P brukar använda för för-
beredelseklassen i skolan, då de precis börjat lära 

”Jag har 
storhetsvansinne,

 jag vill inte 
att mitt arbete 

ska vara en droppe i havet…”

sig svenska: ”Noa åker tåg” av Kirsten Ahlburg. 
Jag tänker att nu ska alla kunna hänga med! Det 
kan de flesta i gruppen utan problem, förutom 
två som är helt nya i landet, och inte kan någon 
svenska ännu. Gruppen består av tolv personer. 
Vi läser ut boken tillsammans på en kvart, och 
sen är det inte mer med det.
   Jag har tagit med mig ett ex av ”En herrgårds-
sägen”. De flesta i gruppen vill läsa en bok om 
kärlek, fotot på omslaget illustrerar kärlek, så vi 
bestämmer att jag ska ta med boken till alla näs-
ta gång, så ska vi läsa den. Jag känner mig upp-
rymd efteråt, kanske var min osäkerhet som ut-
mynnade i att jag tog med en barnbok, ändå ett 
rätt bra grepp? Vi kunde enas om att den var på 
tok för enkel. Vi vill läsa en vuxenbok, en bok om 
kärlek. Jag har bestämt att ha bokcirkel varannan 
måndag, men säger att jag kan komma månda-
gen efter i alla fall, så sätter vi igång! Det vill alla.

Måndagen den 11:e februari 2013

   Böckerna räcker precis, det är tolv deltagare, va-
rav tre nya ansikten för mig. Vi sätter igång och 

turas om att läsa. En av de nya som inte kan så 
mycket svenska ännu hakar upp sig på vartan-
nat ord, så vi får stoppa hela tiden och förklara. 
Det är bra att vi kan prata om och förklara or-
den, men efter en stund märker jag en liten ir-
ritation hos de andra i gruppen, som vill vidare 
i texten. Jag blir stressad och försöker säga att vi 
kan läsa på lite och att var och en också kan stry-
ka under ord, och sedan slå upp dem. Vi har en 
diskussion om adjektivet hög. Gunnars föräldrar 
ville att han skulle få höga betyg, men ett hus kan 

ju också vara högt? Och ordet gubbe hur använ-
der man det egentligen? Vad är det att vara sur 
och att sura? - Idag har jag bara lärt mig en mas-
sa ord som betyder att vara arg på olika sätt säger 
en deltagare. Vi skrattar allihop och ingen av oss 
verkar känna sig särskilt arg, irriterad eller sur.
Den Lättlästa bokcirkeln har varit en upptäckts-
resa och ögonöppnare för mig, och lärt mig nå-
got om mig själv, om Sverige idag, hur det fung-
erar och inte fungerar. Det är fantastiskt att få 
möta människor med så mycket kraft och vilja 
att försöka skapa sig en plats i samhället. Men 
det är lite nedslående att myndighetsmaskineri-
et arbetar så trögt, och liksom pressar ur en del 
människor den ursprungliga entusiasmen och en-
ergin de hade när de först kom hit. Men fram-
för allt har vi haft väldigt roligt på träffarna med 
bokcirkeln, och skrattat mycket, så ett stort tack 
till alla deltagare!

Hélène Blomdahl 
Vårby bibliotek, Bibliotek Huddinge 
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   Hjältar och förebilder har funnits i alla tider 
och gett oss mod och inspiration. De kan få oss 
att utmana oss själva och göra saker vi egentligen 
inte vågar. Hjältar finns överallt – i litteraturen, 
mytologin, sporten och på film men även i vår 
vardag. De kan vara påhittade eller fullkomligt 
verkliga. I höst startar tema Hjältar och förebil-
der på Stockholms stadsbibliotek.  
   Inom ramen för temat planeras mängder med 
aktiviteter och program för både barn och vux-
na. Alla bibliotek kommer att skylta med böck-
er som på olika sätt ansluter till hjältetemat: su-
perhjältar, feministiska hjältar, sporthjältar, fallna 
hjältar, bortglömda hjältar, vardagshjältar… På 
många bibliotek kommer också stockholmarna 
att ges möjlighet att i text eller bild berätta om 
sina personliga hjältar och förebilder.

Hjältar och förebilder på 
Stockholms stadsbibliotek

Michael Nyqvist      
Foto: Cecilia Svanberg

   Tidigare teman på Stockholms stadsbibliotek 
har bl.a. varit Hemmet, Förbjuden läsning och 
Tillbaka till naturen. Genom att samlas runt ett 
gemensamt tema skapas ett sammanhang för för-
djupning och reflektion kring samtida och äld-
re litteratur. Det är också ett sätt för Stockholms 
stadsbibliotek att visa enhetlighet och knyta till 
sig samarbetspartners. 
   Hjältar och förebilder lanseras på biblioteken 
lördagen den 5 oktober men redan under Värl-
dens längsta bokbord i augusti smygstartade te-
mat. Vid ett fullsatt författarprogram i Central-
badets trädgård berättade Michael Nyqvist, Lena 
Sundström, Sigrid Kahle och Thomas Bodström 
om sina hjältar och förebilder. Temat pågår på 
Stockholms stadsbibliotek fram till nästa sommar.
   På sociala medier hittar du temat under #hjäl-
tebibblan.

Cecilia Svanberg
Stockholms stadsbibliotek

   Vet du att du är extra välkommen till biblio-
teken i oktober?
   Då hjälper vi dig att upptäcka bibliotekets 
okända sidor. Du kan även rösta på förslag på 
hur vårt nya bibliotekskort ska se ut. Du som 
skaffar bibliotekskort och samtidigt lånar något 
får dessutom en present! 
   Så presenteras höstens kampanj i Järfälla, en 
kampanj som har till syfte att uppnå ett av de po-
litiska målen för Järfälla bibliotek: att öka ande-
len aktiva låntagare. Varje bibliotek har en star-
taktivitet. I Kallhäll står personalen ute på torget 
under höstmarknaden, i Viksjö inleds kampanjen 
med familjelördag där brandkåren deltar. Inne på 
biblioteken skyltar vi med sådant många inte kän-
ner till att biblioteken har; filmer, tevespel, Bo-
ken kommer, böcker på många språk, Läxhjälp 
m.m. Självklart kan du följa kampanjen på Fa-
cebook och via vår blogg.

Kerstin Gerén 
Järfälla bibliotek

Bibliotekets okända sidor

Bild: Mattias Pettersson.

   Enligt biblioteksplanen ska vi vara tidiga med 
det senaste och ge våra besökare möjlighet att för-
hålla sig till ny teknik. Därför känns det jättero-
ligt att vi öppnar vår 3D-studio i samband med 
höstlovet! Positiva exempel och spännande mo-
deller har vi sett både i Helsingfors och i Denver.

Peter Svärdh
Biblioteken i Sollentuna

3D-skrivare i Sollentuna

Foto: Peter Svärdh
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   Ett tiotal mindre bokförlag i Stockholm har gått 
samman och arrangerar en bokmässa tillsammans 
med Bokbazaren på Stockholms stadsbibliotek. 
   Förlagen presenterar sin aktuella utgivning, ib-
land i sällskap av någon författare, och har bok-
bord där de säljer sina böcker till mässpris. 
   Under hösten 2013 gör denna minibokmäs-
sa nedslag på fyra bibliotek i Stockholm. Premi-
ären gick av stapeln på Stadsbiblioteket den 3 
september, då bland andra författarna Jenny Jä-
gerfeld och Jojje Olsson berättade om sina ny-
utkomna böcker. En entusiastisk publik kunde 
mingla med förläggare och författare och handla 
böcker direkt från de små förlagen Sekwa, Kall-
la Kulor, Langenskiölds, Novellix, X Publishing, 
Astor, Gilla böcker, Laurella & Wallin och Elisa-
beth Grate förlag. 
   Minibokmässan dyker upp i Farsta den 8 ok-
tober, Kista den 5 november samt på Medbor-
garplatsens bibliotek den 3 december.

Gustav Nygren  
Stockholms stadsbibliotek

Minibokmässa på turné

Foto: Gustav Nygren

   I den lilla medeltida staden upplevde vi magiska 
dagar. På intima caféer, museet, stadshotellet, bio-
grafen, biblioteket, Sigtunastiftelsen och i kyrkan 
erbjöds inspirerande samtal, föreläsningar, film-
visningar och aktiviteter i dagarna två. 
   Minns mannen som var helt uppfylld av att först 
ha lyssnat på ett intressant samtal om Vad ger me-
ning i våra liv? mellan Henning Mankell och KG 
Hammar och strax därefter sprungit på Mankell 
i ett gathörn och fått en egen pratstund. Det var 
i mitten av augusti och Sigtuna litteraturfestival 
gick av stapeln för andra året i rad. 
   Som en del av litteraturfestivalen hade barn och 
unga i Sigtuna och Valsta gått en skrivarkurs under 
våren. Det blev en bok, releaseparty under festiva-
len och en uppskattad gåva till alla medverkande. 
   Visst var det lite tajt ibland mellan de närma-
re 70 programmen (!) och visst var det så att inte 
alla fick plats under Mariakyrkans populära pro-
gram trots 500 sittplatser. Men kyrkoherden, han 
fotograferade stolt den ringlande kön in till kyr-
kan. Vi såg vad han tänkte: ”Äntligen!”

Varmt välkommen till Sigtuna Litteraturfestival 
2014!

Marie Holmqvist 
Sigtuna bibliotek

Sigtuna Litteraturfestival: 
Läslust, 
eftertanke 
och nära möten

Foto: Marie Holmqvist

   Näsby Parks bibliotek i Täby flyttade in i nya 
lokaler i centrum redan i våras men invigdes först 
lördagen 7 september. Biblioteket är hemtrev-
ligt inrett med flera lätt avgränsade rum i rum-
met, och ett sinnrikt användande av de nöd-
vändiga pelarna.
   Barnbibliotekarierna Teija Huusko och Ulri-
ka Degerth hade dramatiserat Jon Klassens bil-
derbok Jag vill ha min hatt, och spelade upp 
den med den äran!

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Nytt bibliotek i Näsby Park

Foton: Cecilia Bengtsson



Vad tänker du kring bibliotekens uppsökande verksamhet utifrån dina 
egna erfarenheter?

På mina första bibliotekarietjänster i Västergötland jobbade jag 
uppsökande på ålderdomshemmen. Jag har många varma minnen 
av kontakter med de gamla och vad läsningen kunde betyda. Minns 
till exempel Svea som sa till mig: – Utan mina talböcker skulle jag 
inte överleva här.  Då kände jag att jag hade världens viktigaste 
jobb! Men jag tänkte redan då att jag hade kunnat åstadkomma så 
mycket mer om jag hade haft bättre kontakt med personalen. (Det 
blev mest en nick i korridoren - ingen gemensam planering.)

Vilka övergripande insatser gentemot äldre har SSB genomfört de 
senaste åren?

Det har handlat om flera saker där det övergripande målet är att 
nå fler äldre, att utveckla och ha en god kvalitet i det vi gör. Där vi 
bedriver biblioteksverksamhet på någon annans uppdrag, som på 
äldreboenden och fritidscenter, har vi tecknat nya avtal.  Då förtyd-
ligas mål och uppdrag. Vad vill verksamheten ha ut av biblioteket? Vi 
tar betalt enligt självkostnadsprincipen men vi har också tydliga krav 
på oss att leverera en bra verksamhet.  

Vad tänker du kring biblioteksmedarbetare som arbetar gentemot äld-
reomsorg. Vilka möjligheter, behov och utmaningar finns?

Antalet äldre ökar hela tiden. Jag vill att biblioteksarbete med äldre 
ska få en högre status inom SSB och upplever att vi är på god väg.  
Det handlar både om att ta vara på den kompetens vi har och att 
rekrytera.  Vi behöver bra former för nätverk och internt lärande.  
Bemötandefrågor kommer alltid att vara viktiga. Digital kompetens 
kommer vara viktig.  Nu gör surfplattan succé inom äldreomsorgen 
och det är jättekul!  Man behöver också ha ett strategiskt perspek-
tiv när man jobbar.  Vad är mål och uppdrag?  Vad ska åstadkommas?

I maj invigdes nygamla biblioteket på Stockholms sjukhem, vad är på 
gång där?

Stockholms sjukhem är jätteintressant därför att man vill så myck-
et med biblioteket.  Sjukhemmet har många olika verksamheter 
från äldreboende till rehabilitering för unga.  Ledningen är särskilt 
intresserad av digitala medier.  Erfarenhet av hur digitala medier 
används av patienter och boende där blir värdefullt för hela SSB. 
Och säkert på andra håll också.

Kan du berätta om samarbetet mellan SSB och äldreförvaltningen på 
Södermalm?

Vi går in i ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med dem, 
där vi delar kostnaderna för en halvtids bibliotekarie. Syftet är att 
tillsammans pröva nya arbetssätt som ska bidra till högre livskva-
litet för de gamla och samtidigt utveckla kompetensen hos både 
bibliotekspersonal och äldreomsorgens personal. 

En bok du inte kan leva utan? 
Jag har ingen särskild sådan bok. Men när jag behöver lite distans till 
tillvaron – och vill skratta! – då brukar jag plocka fram göteborgs-
poeten Lina Ekdahl.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Olof Evers
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Anne-Marie Evers kom till 
Stockholms stadsbibliotek 
(SSB) 2007 från Regionbibli-
oteket i Västra Götaland. Ef-
ter fyra år som enhetschef 
arbetar hon nu som projekt-
ledare för olika utvecklings-
projekt. Senaste året har det 
handlat mycket om föränd-
ringen av SSB:s  tjänster rik-
tade till äldre.


