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Siffror till vilken nytta?

Foto: Tora Hansson

Siffror, siffror, siffror möter oss dagligen och de vill tala om hur det står till i samhället, hur 
det går för oss. Inom biblioteksvärlden så har vi mycket siffror inte minst från den nationella 
statistiken som snart ska komma med sina fullständiga siffror från 2013. Vi kompletterar med 
särskild statistik från vårt län och kommunerna gör liknande. Vi brukar säga att kommunerna 
enbart ska sätta siffrorna i relation till sin egen verksamhet men det är lättare sagt än gjort. 

Redan statistiken som KB släpper inbjuder till jämförelser och även Biblioteksföreningens sammanställning utifrån den nationella statistiken lyfter fram 
”de bästa och de sämsta”. Snabbt är medierna på och hänger ut kommuner och även politiker jämför med särskilda ”konkurrerande” kommuner.  För-
bundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag  Erik Hamrén säger att :”Jag älskar statistik när den är positiv för oss”. Det kan man göra men det vikti-
ga är att använda statistiken som ett verktyg i utvecklingsarbetet och som en signal att reflektera över. Tyvärr är det ofta på sin höjd cheferna och någon 
ansvarig för statistikinsamling som bryr sig om de mätningar som görs. Det är viktigt att alla som jobbar på våra bibliotek reagerar. Eller som Ann Wik-
lund sa på vårt senaste chefsmöte när hon berättade om projektet E-serviceverkstäder: ”Man tror saker, det gäller att ha siffror på fötterna”. E-service-
verkstäderna har inriktningen Lära – Använda – Testa.

På Regionbibliotek Stockholm har vi tolkat vårt uppdrag som att vi ska utveckla kompletterande kvalitetsmått som alternativ till de kvantitativa vi får 
från nationellt håll. Detta innebär en metodutveckling men även att vända och vrida på siffror och testa nyckeltal. Kanske ska vi utmana det gamla ta-
lesättet: ”Det finns tre sanningar: lögn, förbannad lögn och statistik”.

I detta nummer av Länsnytt vill vi ge en bild av det arbete som vi och andra gör för att ge biblioteken bättre underlag för planering, utveckling och upp-
följning av verksamheten. Vi har bl.a. låtit professor Lars Höglund titta närmare på SOM-institutets undersökning ”Vägskäl” ur ett Stockholms läns per-
spektiv. Det är ett sätt att vända och vrida på nationella siffror med Stockholmsglasögon. En intressant undersökning som presenterades i slutet av 2013 
var PIAAC, den största kunskaps- och färdighetsundersökningen i Världen med bärighet på vår verksamhet. Från denna får vi ytterligare input i vårt läs-
främjande arbete och vårt arbete med ökad digital delaktighet. 

Malin Ögland har tittat närmare på programaktiviteter på biblioteken och startar 
här ett resonemang kring att den nationella statistiken inte omfattar alla aktiviteter 
som äger rum på biblioteken, bl.a. de som inte genomförs av personalen. 
Ett tecken i tiden är alla de minibibliotek som öppnar. Två tar vi upp här och 
med alla de nya utlåningsplatserna uppstår en svårighet eftersom lån och besök 
inte går att mäta. Något som KB:s statistikansvariga, Cecilia Ranemo, 
ofta tar upp i sina analyser. Cecilia finner ni på sista sidan där hon svarar 
på sex kluriga frågor.

Med detta nummer av Länsnytt önskar vi på Regionbiblioteket 
er alla en riktigt skön och varm sommar.

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm
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Biblioteksscenen på årets Bok & Bibliotek i Göteborg 25–28 septem-
ber som Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med Kultur i Väst 
och Eskilstuna stadsbibliotek. Där kommer det bland annat att handla om 
projekten Sagostunden, Bokcirklar och Värdet av biblioteksbesöket men 
det blir också en presentation av Internationella bibliotekets nya webb-
plats, och ett kul quiz som Stockholms stadsbibliotek har snickrat ihop.
 
Bokmässans övergripande tema i år är brasiliansk litteratur. Läs mer 
om Bokmässan: www.bokmassan.se/sv/bokmassan/
 
Folkbildningens forskningsdag 10 september med fokus på aktuell 
forskning och utvärdering om folkbildning. Läs mer på www.folkbild-
ning.net/fb-forskning/

Förstudien om nationella minoriteter och bibliotek från Regionbibli-
otek Stockholm, finns att ladda via www.regionbiblioteket.se
Den viktigaste slutsats i förstudien är att det finns behov av att öka kun-
skapen och förståelsen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk på 
biblioteken för att kunna arbeta medvetet med medieinköp, program, ak-
tiviteter och information i samarbete med minoriteterna och dess aktörer.
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Att man har färdigheter, som tal, berättande, skri-
vande, sjungande, tolkande och skapande av bil-
der etc., och som man använder i en social akti-
vitet brukar kallas för litteracitet (eller med det 
engelska ordet literacy). Hur kan biblioteket bidra 
till att barns litteracitet utvecklas och stimuleras? 
ATT VÄLJA

Att välja förutsätter att barnen har ett urval att 
välja ifrån som förhoppningsvis är brett och va-
rierat. Urvalet måste vara tillgängligt och pre-
senterat på ett sätt som passar för målgruppen 
och när det kommer till sortering och expone-
ring finns fortfarande mycket kvar att göra. Bil-

Läsandets cirkel

derböcker och barnfackböcker är fortfarande väl-
digt ofta placerade ur ett verksamhetsperspektiv 
(klassifikation och författare) snarare än barns 
perspektiv – som skulle underlätta för barnen 
att själva välja böcker.
   Ungefär hälften av bibliotekens utlåning är 
barnböcker. Eftersom små barn oftast inte har 
egna lånekort så lånar de vuxna litteratur åt bar-
nen på sina lånekort. I de observationsstudier 
som Regionbibliotek Stockholm utfört kan vi se 
att förhållandevis få barn besöker biblioteken vil-
ket tyder på att inte alla barn själva är med och 
väljer vad som ska lånas. Beror det på miljön el-

ler på annat att förskolor och familjer väljer an-
dra mål än biblioteket för besök vuxna och barn 
tillsammans?
ATT LÄSA

På de flesta bibliotek har man möblerat med sof-
for, bord och stolar av olika slag Man har också 
försökt ge plats för leken, som en alternativ lä-
sandepraktik eller en inbjudande miljö i största 
allmänhet. Men utrymmesmässigt så är det of-
tast medierna som dominerar utrymmet och om 
man hårddrar bibliotekens miljö så är den mer 
en exponering av möjliga läsupplevelser, som ska 
upplevas någon annan stans, än ett erbjudande 
om en stimulerande läsmiljö här och nu. 
ATT SAMTALA

Chambers är kanske mest känd i Sverige för sin 
metod Boksamtal (ett strukturerat samtal om den 
lästa texten). Vi behöver prata om det vi läst, få 
reaktion och respons på det vi tänkt. Biblioteka-
rierna är sällan, eller aldrig, närvarande vid själva 
lästillfället med barnen och det kan vara svårt för 
bibliotekarien att samtala om upplevelsen även 
om hen har kunskap om bokens innehåll. 
OM biblioteket vill ingå i alla faser av Läsandets 
cirkel, kanske både läsmiljöer och samtalsmeto-
dik bör få mer fokus? Vad ska värdet, för barnet, 
vara av själva biblioteksbesöket? Kanske är det 
fullt tillräckligt att ge tillgång till böcker, som en 
väg in i läsandets praktik? Att så att säga bada i 
böcker blir som ett sätt att ta sina första läsande 
simtag? Vad ska biblioteksmiljön mer erbjuda än 
att vara en distributionsplats för upplevelser som 
ska upplevas någon annanstans? 

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Källa: Chambers (1995)

I arbete med ett projekt fick jag i vintras anledning att använda Aidan Chambers 
modell Läsandets cirkel som finns beskriven i Böcker omkring oss: om läsmiljö. 
Modellen visar att läsande handlar om mer än att ”bara” läsa eller att bli läst 
för. Modellen visar också att vuxenstödet är viktig i alla faserna. Chambers vi-
sar tydligt att läsandet sker i ett socialt sammanhang och i sin text skriver han 
också att läsande handlar om mer än avkodning. Jag menar att vi kan använda 
Läsandets cirkel som en (kanske förenklad) modell för vad som behövs för att 
introduceras in i läsandets praktik eller till en läspraktik.

Regionbibliotek Stockholm har inom uppdraget 
som partner till Kungliga Biblioteket utfört ob-
servationer på ett antal bibliotek i Stockholms 
län och Sverige för att se vilka aktiviteter som 
utförs av besökarna i biblioteksrummet. Ob-
servationerna ska sammanställas och analyse-
ras under sommaren och en rapport kommer i 
oktober 2014. Denna artikel kommer i mer ut-
vecklad form att finnas i rapporten.
Om Läsandets cirkel kan du läsa i Böcker inom 

oss: om läsmiljö av Aidan Chambers.

ATT VÄLJA
Bokbestånd, tillgång,

tillgänglighet, skyltning
och presentation

”ATT LÄSA”
(Tid att läsa.
Högläsning.
Tyst läsning.)

”Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”

Organiserade boksamtal.
”Vardagsprat” om böcker.
REAKTION / RESPONS

VUXENSTÖD
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Sedan 2007 redovisas antalet programaktiviteter som arrangerats på folkbilio-
teken i den nationella statistiken. Där kan vi också se andelen programaktivi-
teter som primärt riktar sig till barn och unga. Antalet programaktiviteter har 
ökat stadigt varje år och andelen som primärt riktar sig till barn och unga har 
minskat – med andra ord ökar programaktiviteterna som riktar sig till vuxna.

Programaktiviteter för barn

I Stockholms län har inte bara andelen minskat 
utan också det faktiska antalet aktiviteter som 
riktar sig mot barn och unga har minskat med 
1000 aktiviteter år 2013 jämfört med 2012. Det 
är biblioteksvisningar och bokprat som minskat 
mest men också antalet sagostunder, teaterföre-
ställningar, målning- och hantverkstillfällen, data- 
och internetkurser och sångstunder. Å andra sidan 
har läsecirklar och samarbetstillfällen tillsammans 

med BVC ökat liksom författarbesök, föreläsning-
ar/debatt, utställningar, skrivarkurser, musikun-
derhållning och ”annan programverksamhet”.
   Här anordnades 19 122 programaktiviteter 
där 11 500 eller 60 % riktade sig mot barn och 
unga. De vanligaste är

1.	 Bokprat/boksamtal (2 096 st)
2.	 Annan programverksamhet (2034 st)
3.	 Berättar/sagostund (1 820 st)

4.	 Biblioteksvisning (1 580 st)
5.	 Sångstund (752 st)

I vår länsstatistik har vi kompletterat KB:s statis-
tik med att också fråga efter Läxhjälp. Där har 1 
136 tillfällen genomförts vilket skulle sätta Läx-
hjälp på femte plats på topplistan ovan.
   Trots att Bokprat och Biblioteksvisning minskat 
kraftigt – kanske som en effekt av nya skollagen 
– så ligger de ändå i topp. 23 av länets 133 bib-
liotek är integrerade med skolbibliotek men det 
är inte nödvändigtvis de kommuner som har flest 
bokprat. Inom kategorin ”Annan programverk-
samhet” har en del kommuner placerat bokade 
klassbesök där klasserna får låna och där biblio-
tekspersonal finns tillgänglig även om inte regel-
rätta bokprat erbjudits. 
   I KB:s statistik räknas inte de programaktivite-
ter som anordnas på biblioteket, men av personal 
från andra organisationer t.ex. studieförbund el-
ler föreningar. Huruvida denna begränsning får 
genomslag på program riktade mot barn är jag 
inte säker på. Säkert är dock att många program 
riktade mot vuxna genomförs av andra aktörer 
i lokalsamhället och där biblioteket bidrar med 
lokal och marknadsföring.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Annika Lissenko

Genomsnittet  antal barnbokslån per barn 
0-14 år i Sverige är 17,6. 
Stockholms län har det lägsta snittet i Sve-
rige med 11,5. 
Västerbottens län har det högsta snittet 
med 32,1 barnbokslån per barn 0-14 år.
Västerbottens län har också högst antal  
integrerade bibliotek med folk- och skol-
bibliotek, nämligen 63 %. 
I Stockholms län är 17 % av folkbibliote-
ken integrerade med skolbibliotek. 
Rikssnittet är 41 %.

2009 2010 2011 2012 2013
Antal publika 
aktivitetstillfällen i 
riket 98 667     96 596     102 223   108 247   112 301   
Andel tillfällen 
primärt för barn 
och unga 72% 68% 64% 63% 62%

Källa: Kungl. biblioteket, Preliminär folkbiblioteksstatistik, mars 2014
samt Regionbibliotek Stockholm, Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2009-2013
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Hur användningen av och attityder till bibliote-
ken ser ut i enskilda kommuner, län och regioner 
är mindre studerat. Regionbibliotek Stockholm 
har beställt en rapport som bygger på specialbear-
betningar av SOM-undersökningarna för region 
Stockholm. Rapporten redovisar biblioteksbesök, 
bokläsning, servicevärderingar och förtroende för 
biblioteken med fokus på Stockholmsregionen. 
Denna artikel utgör en sammanfattning av rap-
porten som återfinns i sin helhet på Regionbib-
liotek Stockholms webbplats.
   Studien jämför Region Stockholm med Stock-
holms stad och riket som helhet. Avsikten är att 
prova att belysa ett geografiskt delområde trots 
att antalet svarande enskilda år är begränsat och 
urvalet avser Sverige i första hand. Resultaten vi-
sar att man genom att kombinera data från flera 
år relativt väl kan belysa trender och skillnader 
mellan olika grupper och därigenom komplette-
ra biblioteksstatistiken. 
   När man ser till hela Stockholmsregionen finns 
där såväl storstadsområden som mindre tätt be-
byggda områden och mindre samhällen. Stor-
stadsområdet Stockholms kommun skiljer sig 
dock tydligt från resten av Sverige genom en hö-
gre andel högutbildade, högre medelinkomst, och 
närhet till många typer av service samt flera stora 
bibliotek. Samtidigt finns här färre bibliotek per 
invånare än i övriga regioner i landet.
  Nära 30 procent bland de svarande i både Stock-
holms region och kommun uppger att de be-
söker biblioteket varje kvartal eller oftare. Avvi-
kelsen från riket i stort är mycket liten, trots att 
man kunde förvänta en något större andel biblio-
teksbesökare i Stockholm på grund av att ande-
len med universitets- eller högskoleutbildning är 
högre i Stockholmsområdet. Medan andelen hög-
utbildade i landet utgör 27 procent, når Stock-

holms län 36 procent och Stockholms kommun 
44 procent i detta material (SCB anger drygt 38 
procent för Stockholm 2012). Förklaringen till 
att biblioteksbesöken ändå ligger kring genom-
snittet för riket tycks vara att man köper böcker 
i större utsträckning i Stockholm.
   Det finns också en mindre tendens i materialet 
att även om biblioteksbesöken ligger nära snittet 
för riket så är nivån för högutbildade något lägre 
och för låg-medelutbildade något högre än för öv-
riga landet. Detta stämmer in på hypotesen om 
resursskillnader och pekar på att biblioteken har 
större betydelse för de grupper som har få alter-
nativ till information och kultur utan biblioteken.
   Andelen som ofta läser böcker är omkring 
10 procent högre i Stockholmsområdet än i ri-
ket som helhet i samtliga åldersgrupper, vilket 
torde sammanhänga med ovan nämnda förkla-
ring; utbildning ger läslust, biblioteken används 
av många och man köper mer böcker. Det se-
naste året uppger hela 88 procent i Stockholms 
kommun att man köpt bok, vilket ligger 10 pro-
centenheter över riket som helhet. Skillnader-
na mellan storstad-glesbygd återkommer för 
såväl bokläsning som biblioteksbesök så att be-
sök och läsning minskar när man jämför stor-
stad med mindre samhällen och landsbygd både 

Biblioteksvanor och attittyder i Stockholmsområdet
inom Stockholmsregionen och i övriga landet. 
    Utlåningen av E-böckerna ökar fortfarande 
starkt i hela landet. Den procentuella ökningen 
mellan 2011 och 2012 var högre i Stockholm än i 
riket men är för 2013 något lägre, vilket kan vara 
ett resultat av att man nått längre i spridnings-
kurvan, men det kan också vara en antydan om 
att spridningstakten saktar in. 
Sammanfattningsvis kan man se att utlånen av 
E-böckerna ökar. Fler barnböcker lånas också ut 
i Stockholm även under det senaste året (2013). 
Stockholmsregionen uppvisar stora likheter med 
landet i övrigt men Stockholms kommun i syn-
nerhet sticker ut genom att fler läser böcker och 
fler köper böcker trots att många besöker biblio-
tek. Detta antas sammanhänga med en befolk-
ningsstruktur där utbildningsnivå och inkoms-
ter är högre än i andra områden. När det gäller 
hur man ser på bibliotekens service och förtroen-
det för bibliotek ligger bedömningarna av detta 
mycket högt och stabilt på ungefär samma nivå 
i såväl Stockholms region och kommun som ri-
ket i stort.
      
Lars Höglund
Seniorprofessor
Göteborgs universitet

Svenskarnas biblioteksvanor, läsvanor 
och attityder till bibliotek har följts 
under flera år med frågor i den årliga 
nationella SOM-undersökningen. Det-
ta finns redovisat i årliga publikationer 
för befolkningen som helhet och för 
olika socioekonomiska grupper (www.
som.gu.se). 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2013

Läs hela rapporten: http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteksvanor-och-attityder-i-stockholmsomradet/
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PIAAC visar att biblioteken, som vik-
tig samhällsinstitution, bör fortsätta sitt 
arbete med digital delaktighet, bygga 
upp e-serviceverkstäder, ta tag i arbe-
tet med vuxnas lärande, satsa på läs-
främjande för vuxna, förbättra samar-
betet med folkbildningsorganisationer, 
stå stark i lokalsamhället och arbeta 
mer uppsökande och med arbetsplats-
bibliotek.

23 länder deltog i undersökningen riktad till 
personer mellan 16-65 år. Den samordnades av 
OECD och i Sverige är det Statistiska Central-
byrån, SCB, som är ansvariga. Det är den mest 
omfattande internationella undersökning av vux-
nas färdigheter som genomförts och totalt deltog 
166 000 personer, varav 4600 i Sverige. Under-
sökningen genomfördes med hjälp av besöksin-
tervjuer i första hand med dator. Slumpmässigt 
urval gjordes ur registret över totalbefolkningen 
(RTB) som motsvarar den vuxna befolkningens 
sammansättning.
   Syftet var att få information om i vilken ut-
sträckning den vuxna befolkningen har de fär-
digheter som behövs i samhället och hur dessa 
används på arbetet och i hemmet. Dessutom att 
utvärdera betydelsen av utbildning, arbete och 
livslångt lärande för grundläggande färdigheter 
och ge information om vilka grupper som har 
låga och höga färdigheter. Färdigheterna beskrivs 
som betydelsefulla i många sociala sammanhang 
och nödvändiga för att fullt ut kunna delta på 
arbetsmarknaden, i utbildning och i samhället i 
stort. De färdigheter som mäts är: 
   Läsfärdighet definieras som förmågan att för-
stå, värdera och använda skriven text för att del-

ta i samhället.  Allt från att kunna läsa enkla ord 
och meningar till att förstå, tolka och analysera 
komplexa texter.
Räknefärdighet är förmågan att använda och tol-
ka numerisk information för att hantera kraven i 
en rad olika situationer i vardagslivet.
Problemlösning med IT är förmågan att använda 
persondatorer, smarta telefoner och internet för 
att söka efter och värdera information, kommu-
nicera med andra och utföra praktiska uppgifter. 
        Resultaten delas in i olika kunskapsnivå-
er, från ingen kunskap till mycket god kunskap. 
Sverige ligger över genomsnittet för de deltagan-
de länderna i läsning och räkning och högst när 
det gäller andelen med goda kunskaper i att lösa 
problem genom att använda datorer och annan 
informationsteknologi. Detta pekar på att stora 
delar av den vuxna befolkningen i Sverige har de 
färdigheter som behövs för ett aktivt deltagande 
i samhälle och yrkesliv. 
   Samtidigt finns det en ganska stor andel av 
den svenska befolkningen som uppvisar en låg 
nivå inom de olika kunskapsområdena. I denna 
grupp ingår personer med kort utbildning och 
många utrikes födda.  Drygt 13 procent av vux-
na svenskar klarar bara att utföra enkla läs- och 
skrivövningar. Mer än var fjärde vuxen har svårt 
att sålla, sortera och granska bland en mängd in-
formation på en webbsida. 
   Kvinnor och män har ungefär samma kun-
skapsnivå vad gäller läsfärdighet. 13 % av de vux-
na har låg läsfärdighet och de finns i samtliga ål-
dersgrupper. Bland de  yngsta är det 16 % med 
låg läsfärdighet, medan det är 20 % av de älds-
ta. Andelen av den sysselsatta befolkningen som 
har god läsfärdighet är 63 % medan det bland 
de utan arbete är 42 %.
   God förmåga till problemlösning med IT har 
44% men var fjärde vuxen person har låg färdig-
het. 12 % hade inga eller otillräckliga datorkun-
skaper. Av de  mellan 16 - 25 år är det 5 % som 
har inga eller låga IT-kunskaper medan det är 23 
% bland de äldsta. Det är inga större skillnader 
mellan män och kvinnor. Av de som har arbete 
är det 47% som har en god färdighet i problem-
lösning med IT medan det bland de arbetslösa 
är 35 % med god färdighet. Bland de arbetslösa 
männen har nästan 20 % inte tillräckliga dator-

kunskaper medan det bland de arbetslösa kvin-
norna endast är några få procent som har dåli-
ga färdigheter.
   I SCBs analys framgår att det faktum att svensk-
arna klarar sig bra jämfört med övriga länder i
denna undersökning till viss del beror på de möj-
ligheter till vuxenutbildning som finns. Sverige
är ett av de länder som investerar mest i utbild-
ning och livslångt lärande. I Labour Force Survey
(LFS) mäts deltagande i utbildningar i formella
utbildningssystemet och deltagande i kurser inom
arbete eller på fritid (4 veckor). I Sverige låg del-
tagandet i åldern 25-74 år på 23 %, medan det 
för EU i sin helhet var 8 %. Det finns alltså ett 
tydligt samband mellan kunskapsnivåer i läsfär-
dighet och deltagande i utbildning för vuxna. Att 
det finns möjligheter att hämta in kunskaper i 
vuxen ålder skapar goda möjligheter för ett aktivt 
deltagande i samhället och på arbetsmarknaden.
   PIAAC-rapporten visar på betydelsen av vux-
enutbildning och ett livslångt lärande men den 
slår också fast att den formella utbildningen varit
helt grundläggande. En god skolutbildning ger 
generellt bättre möjligheter att bevara och ut-
veckla färdigheter senare i livet. Kombinationen
av en god grundutbildning och bra och utbyggd
vuxenutbildning ger tillsammans bra färdigheter.
Samma länder som toppar de tre mätningarna i 
PIAAC är också de som har högst andel delta-
gande i vuxenutbildning. Ett annat intressant re-
sultat är att det inte fanns några större skillnader 
mellan män och kvinnor både vad gäller datoran-
vändning och läsfärdighet. Detta med tanke på 
den fokusering som varit på pojkars och mäns 
läsning under det senaste halvåret. En skillnad 
mellan PISA och PIAAC är att PISA mäter vilka 
kunskaper 15-åriga elever har för att möta framti-
den medan PIAAC mäter vilka färdigheter vuxna
har för att klara sig i samhället. Rapporten visar
tydligt att många i vårt land har låg läsfärdighet 
och att många fortfarande inte är digitalt delak-
tiga. PIAAC (Programme for the International As-
sessment of Adult Competencies)
PISA (Programme for International Student Assess-
ment)

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

PIAAC –den internationella undersök-
ningen av vuxnas färdigheter
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Kan vi i verksamheten fånga och sätta ord på 
de värden som uppstår för våra besökare i bib-
lioteket?
   Södertörns högskolebibliotek, Huddinge kom-
muns bibliotek och Regionbiblioteket har un-
der drygt ett års tid, med stöd från KB, drivit ett 
projekt för att undersöka hur biblioteksrummet 
används. Tillsammans med följeforskare Pamela 
Schultz Nybacka, har vi arbetat med att utveck-
la kvalitativa metoder, reflekterat och relaterat till 
aktuell litteratur. Vad innebär biblioteksbesökets 
värde, och specifikt ur ett rumsligt perspektiv?
Som utgångspunkt använde vi den observations-
studie (”Syssla”) tre studenter genomfört (Läns-
nytt 2013:2) på våra bibliotek. Mönster i be-
sökarnas tillstånd och rörelser observerades och 
beskrevs i rumsmetaforer som vardagsrummet, 
väntrummet, arbetsrummet och lekrummet. Rö-
relsemönstren beskrevs i termer av myrstigen som 
utgör en tydlig sträcka mellan A och B och flanö-
ren som rör sig till synes utan klart mål. 
    I projektet har vi fördjupat studien av besökar-

na med hjälp av dold observation. Utifrån vår hu-
vudfråga arbetade vi fram verksamhetsnära fråge-
ställningar: Vilka miljöer stimulerar/inbjuder till 
vilken verksamhet? Har vi rätt miljö för vad vi 
vill uppnå? Varför kommer man till biblioteket? 
Vet vi vad besökarna använder biblioteket till?
Inför och parallellt med observationerna disku-
terade projektgruppen litteratur som Pamela lyf-
te fram. En viktig utgångspunkt var tesen att vad 
människor värdesätter har en inneboende, men 
svårfångad, rumslig kvalitet (Frykman 2012); all 
mänsklig erfarenhet och kreativitet relateras till 
rummet. Metoden kom att bygga på en modell i 
tre steg: 1.Observation, 2.Inventering och 3.Re-
flektion. Vid inventeringen analyserade vi utifrån: 
1 Rum: Vart är besökaren på väg? 2.Rytm: När 
sker vad? 3.Engagemang: Vem och Hur: t.ex. ett 
högintensivt eller lågintensivt möte? 4.Värden: 
Varför kommer de just till biblioteket? Observa-
tionen kompletterades med intervjuer på Söder-
törns högskola. Under diskussionerna utmanade 
och fördjupade vi framförallt två av Syssla-stu-

diens metaforer: biblioteken som vardagsrum och 
flanörens planlösa vandringar. ”Vardagsrummet” 
kändes alltför privat och gruppen ville se det mer 
som ett var-dags-rum eller frirum mellan den pri-
vata sfären och den offentliga. Vi uppmärksam-
made att besökarna flyttar runt på möblemanget 
och gör rummet till sitt ”var-dags-rum”. Besökar-
na påverkar och omskapar rummet.
Vid tredje bordet förs samtal som är mer av privat 
karaktär, när fjärde person dyker upp, övergår de 
till grupparbete där man genomför ”reklamkam-
panj”– presenterar affärsidéer – de klockar varand-
ra – sedan ger de feedback på vad som sades i ”in-
slaget” samt diskuterar idén. Här har alla dryck, 
vatten eller kaffe samt egna datorer.
(Observation Södertörns högskolebibliotek)
   Studenterna tar rummet i besittning med sina 
personliga attiraljer och skapar här en scen för 
sig själva. 
Flickan har nu samlat på sig två böcker i handen 
och hon går och ställer sig och tittar in på /leksaks/
huset som står bakom glas /inne på barnavdelning-
en/. Hon lutar sig mot hyllan och tittar dröjande 
en stund. Går vidare, slår en lov kring hyllan, läg-
ger ner böckerna på runda bordet. Går vidare från 
hylla till hylla, tittar, bläddrar, samlar. Fortfaran-
de ytterkläder på och nu fyra böcker i famnen. Hon 
frågar personalen efter ljudböcker. De visar och hon 
tittar. Går och frågar mer. Tittar mer. Till slut åtta 
böcker som hon bär med viss svårighet. 
(Observation Flemingsbergs bibliotek)
   Flanörens lite till synes planlösa vandrande från 
zon till zon i biblioteken tolkades i bilder av en 
humla eller ett bi som surrar runt och samlar pol-
len för att senare sprida vidare. Kan vi se biblio-
teksbesöket som ett mellanting mellan å ena si-
dan en överlagd och målinriktad aktivitet, och å 
andra sidan ett mentalt eller fysiskt tillstånd? Till-
ståndet skulle kunna beskriva ”flanören” som rör 
sig i rummet utan särskild riktning eller mål och 
aktiviteten skulle kunna utgöras av att låna böck-
er eller ställa frågor till bibliotekspersonalen där 
den upptrampade ”myrstigen” gör sig gällande. 
Skapas värdet i de överbryggande sfärer som för-
enar olika slags motsatser eller kontraster: Privat 
– offentligt, historia – framtid, materiellt – vir-
tuellt, ledighet/vila – arbete/studier?
Jag vill också lyfta fram några observationer som 

Jag är ingen utan biblioteket!

”Jag är ingen utan biblioteket!” utbrister en student som svar på frågan vad det 
ger henne att biblioteket finns. Mannen på Flemingsbergs bibliotek läser regelbun-
det samma tidning som han prenumererar på privat, studenten vid Södertörns 
högskola tar med sig egeninköpt kurslitteratur för att plugga på bibblan. Båda 
upplever uppenbarligen ett värde i att befinna sig i biblioteksrummet. Ett slags 
rumsligt värde som kvarstår när tillgången till fysisk media minskar i betydelse.

Foto: Henrik Peel
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•	 ”Processen har handlat mycket om att blicka 
inåt, åt sig själv och sina värderingar. Det är 
ju egentligen självklart att vi behöver mer 
kunskap om olika saker och förhållanden 
för att kunna ge gott bemötande och erbju-
da en verksamhet som inkluderar alla” sä-
ger Catharina.

  
För biblioteksanvändare Sollentuna innebär 
HBT-certifieringen att man i bibliotekslokalen 
och i vissa hyllor synliggör hbtq-medier. Man 
har också gjort en fast hylla för nyinkomna me-
dier kring temana. På barn- och ungdomsavdel-
ningen liksom på gymnasiebiblioteket har man 
tagit fram tipslistor på litteratur. Familjehyllan 
har uppdaterats och personalen arbetar medve-
tet med att inte ta för givet att alla barn har en 
mamma och en pappa. De har också köpt in fler 
genusbilderböcker som lånas flitigt av såväl peda-
goger som föräldrar. Internt i arbetsgruppen har 
processen bland annat inneburit att man aktivt 
pratar värdegrundsfrågor, både kring hbtq men 
även mer generellt. 

•	 ”Vi har fått verktyg och en bra plattform 
genom att HBT-certifieringen utgår från 

Det handlar om rätten att få vara den man är
-HBT-certifieringen av biblioteken i Sollentuna

normkritiska perspektiv vilket är applicerbart 
i många sammanhang när det gäller makt, de-
mokrati, inkludering och jämställdhet med 
mera”, menar Catharina.

Med normkritik menas enligt Wikipedia ”att inte 
fokusera på dem som uppfattas som avvikare i ett 
sammanhang, utan att fokusera på de normer och 
maktstrukturer som gör att dessa personer uppfat-
tas som just avvikare och de konsekvenser som kom-
mer av denna obalans.”
   Framöver kommer Biblioteken Sollentuna att 
fortsätta arbeta med dessa frågor och förhopp-
ningen är att man kan bredda perspektiven och 
jobba med fler diskrimineringsgrunder som be-
rör olika individer och grupper. 

•	 ”Det handlar om att leva och förverkliga det 
som vi lärt oss under HBT-certifieringen.  Yt-
terst handlar detta om att alla individer får 
handlingsutrymme och blir stärkta som med-
borgare och att vi på biblioteken kan bidra till 
detta”, avslutar Catharina vårt samtal.

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm 

En varm dag i slutet på april tar jag pendeltåget till Sollentuna bibliotek för ett 
samtal med processchefen Catharina Ek om vad deras HBT-certifieringen inne-
burit för biblioteken i Sollentuna. Det är ett par veckor kvar tills biblioteken 
i Sollentuna ska ta emot certifikatet. Under hösten och våren har biblioteken 
haft fyra kurstillfällen som RFSL hållit i. Därtill har en mindre grupp löpande ar-
betat med att se över sin webb, dokument och annan information.

satte igång nya tankar hos oss. I Flemingsbergs 
bibliotek såg vi att rummet möjliggjorde ett kom-
petent beteende hos inte minst barnen.
Två små syskon kommer in och går direkt till barn-
hörnan. Efter en minut hittar storasyster (ca 5 år) 
sin bok, tar fram lånekortet ur overallfickan och 
lånar själv vid maskinen. Lillebror bläddrar i bo-
ken; storasysterns kropp utstrålar kompetens när hon 
tar kvittot.
(Observation Flemingsbergs bibliotek)
   Från de avslutande intervjuerna (42 st) med 
studenter på SHB framkom att medellängden på 
deras besök var 3,3 timmar! En del studenter till-
bringar alltså i princip en hel dag innanför biblio-
tekets ytterväggar, men under dagen förflyttar de 
sig mellan olika rum. Ett uppskattat rum är det 
som tillåter tystnad, och projektet konstaterade 
att biblioteket visserligen har en viktig roll som 
socialt centrum, men enligt intervjuerna är det 
tystnaden som värderas mest. En konvention som 
vi fick upp ögonen för är att vi på biblioteken 
gärna möblerar efter medietyp och utlåning av 
tryckta medier. Står det prioriterade lånetänket 
inom biblioteket i konflikt med biblioteksrum-
mets och besökets inneboende värdeskapande? 
Att mötas mellan bibliotekstyper och roller (bib-
liotekspersonal, forskare, utvecklingsledare) med 
olika ”sanningar” har skapat många nya tankar 
och en ödmjukhet inför våra kompetenta besö-
kare. 

Karin Grönvall
Södertörns högskola

Foto: Thomas Henrikson

Foto: Peter Svärdh
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’Gymnasiebiblioteket ska vara en integrerad del av 
skolan och stödja gymnasieelevernas utveckling av 
informationskompetens’
’I ett litet rum har de en del skönlitteratur och någ-
ra uppslagsverk’

Gymnasiebiblioteken har olika resurser när det 
gäller tillgång till information och tillgänglighet. 
Det bekräftas av en grupp blivande gymnasielära-
re som under sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) undersökt hur gymnasiebiblioteket kan 
fungera som pedagogisk resurs i undervisningen.
Sedan januari 2013 har Södertörns högskola, 
Nacka gymnasium och Regionbibliotek Stock-
holm samarbetat om att skapa övergångar mellan 
gymnasie- och högskolestudier med lärarutbild-
ningen som en sammanlänkande part. Syftena 
med projektet är att skapa en samarbetsmodell 
mellan olika biblioteksverksamheter och lärar-
utbildningen, utforma en progressionsplan för 
gymnasieskolan om informationskompetens och 
att skapa inslag i lärarutbildningen om gymna-
siebibliotek. 
   Ett av resultaten är ett lärandemål i kursplanen 

Tryckt eller digitalt? 
– lärarstudenter undersöker gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs

under VFU som innebär att studenterna ska un-
dersöka möjligheter att samarbeta med gymna-
siebiblioteket som pedagogisk resurs när det gäl-
ler att söka, tolka och värdera information. Med 
utgångspunkt i teori, styrdokument och praktis-
ka exempel höll Ika Jorum, bibliotekarie vid Sö-
dertörns högskola och Elisabet Brandberg, bib-
liotekarie vid Nacka gymnasium, en inledande 
föreläsning och diskussion inför VFU om vilken 
funktion gymnasiebiblioteket kan ha i skolan.
Lärarstudenterna diskuterade främst biblioteket 
som läsfrämjande verksamhet och flera hänvisade 
till egna erfarenheter. Bibliotekets roll som peda-
gogiskt stöd för att gymnasieelever ska utveckla 
informationskompetens var en fråga som aktivt 
fick föras på tal av seminarieledarna. Inför un-
dersökningen fick studenterna bland annat föl-
jande frågor med sig:
•	 Vad är det för typ av gymnasiebibliotek och 

vilka resurser har det när det gäller till exem-
pel personal, bestånd, datorer, öppettider? 

•	 Hur använder lärare gymnasiebiblioteket i 
sin undervisning? 

•	 Hur skulle du som lärare vilja samarbeta med 
gymnasiebiblioteket för att stärka elever när 

det gäller att källkritiskt söka och använda 
information?

   Lärarstudenternas undersökningar visar att 
resurserna för gymnasiebibliotek ser olika ut. 
Friskolorna har ett mindre rum med ett begrän-
sat urval fiktion och uppslagsverk medan biblio-
teken i de kommunala gymnasieskolorna är öp-
pet större delen av dagen och bemannat med en 
eller två bibliotekarier och/eller assistent. 

’Paddan har förstört mitt liv sa en av eleverna jag pra-
tade med. Jag spetsar till det lite men den här elev-
en tyckte det var jobbigt att alltid använda padda’
’Det är enklare att vara källkritisk när det gäller böck-
er än digitala källor på Internet’

De skolor som inte satsar på ett fysiskt bibliotek 
satsar på digitala resurser men som elevernas syn-
punkter ovan visar upplevs det inte enbart som 
positivt. Vissa gymnasieskolor bedriver ett med-
vetet samarbete mellan lärare och/eller arbetslag 
medan andra knappt har något samarbete med 
bibliotekets personal. Lärarstudenterna var över-
ens om att det är lärarna som bär huvudansva-
ret för att samarbeten med biblioteket ska kom-
ma till stånd men bibliotekariernas drivkraft och 
initiativförmåga är också en viktig förutsättning 
för samverkan.
   Flera lärarstudenter påpekade att de fått bättre 
inblick i vilka resurser gymnasiebiblioteket kan 
erbjuda. En student påpekade att deras under-
sökningar kan bidra till att även lärarna vid VFU-
skolan kan vidga sin bild av vilken pedagogisk 
resurs gymnasiebiblioteket kan vara. På det sät-
tet får både lärarstudenterna och lärarna en sorts 
kompetensutveckling. Som en fortsättning på det 
här projektet kommer ett kompetensutvecklings-
program för gymnasielärare och gymnasiebiblio-
tekarier om pedagogik, informationssökning och 
akademiskt skrivande att tas fram. 

Ika Jorum
Södertörns högskolebibliotek

Foto: Nacka gymnasiums bibliotek
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Går dessa samtal att mäta med hjälp av en kva-
litetsmodell?
Kungliga biblioteket har tagit fram en kvalitets-
modell och vårt uppdrag är att testa om den går 
att använda för att mäta kvaliteten på bibliote-
kens referenssamtal, både i fysisk och virtuell bib-
lioteksmiljö.
   Enligt modellen finns det elva olika kvalitets-
parametrar som tillsammans ska kunna sägas ut-
göra kvalitet: pålitlighet, lyhördhet, kompetens, 
tillgänglighet, tillmötesgående, kommunikation, 
trovärdighet, trygghet, rättelse, förståelse/kunskap 
om kunden, påtagliga faktorer. Om parametrar-
na finns med i samtalen, så håller samtalet god 

kvalitet enligt modellen.
   Men – hur får vi med dessa parametrar i sam-
talen på biblioteken? Hur gör vi rent konkret för 
att uttrycka dem? Går det att hitta markörer för 
tillmötesgående, kompetens och trygghet?  
   Med hjälp av intervjuer med biblioteksperso-
nal, försöker vi nu hitta dessa markörer för kva-
litet i referenssamtal. Britt har varit på bibliotek 
i 14 av länets kommuner och samtalat om para-
metrarna med bibliotekspersonal. Samtalen har 
lett fram till ett råmaterial som biblioteken sen 
har fått sålla och välja markörer utifrån. 
Hanna jobbar med Bibblan svarar och den spe-
cialstyrka som arbetar med frågetjänstens refe-

Kvalitet i referenssamtalet – går det att mäta?

renssamtal i sociala medier, och testar modellen på 
Bibblan svarars referensarbete på Twitter. För de 
virtuella referenssamtalen används bibliotekarierna 
i sociala specialstyrkan som samtalspartner. Socia-
la specialstyrkan består av cirka 16 bibliotekarier, 
och inledningsvis intervjuas de bibliotekarier som 
jobbar i stockholmsområdet om parametrarna. 
   Nästa steg är att testa markörerna i skarpt läge, 
på riktiga referenssamtal, och utifrån resultatet 
ta fram checklistor som kan vara till stöd för alla 
som arbetar med referenssamtal i någon form.
   Vi berättar om vårt arbete på bloggen Samtal 
pågår www.refsamtalet.wordpress.com 
Bloggen är även vår samtalsyta ut mot er på bib-
lioteken, där vill vi gärna diskutera och ta del av 
era tankar kring ämnet.
 
Hanna Johansson
Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

Statistik används ofta som ett verktyg för att mäta kvantiteten inom våra verk-
samheter. På biblioteken för vi statistik över antal besökare, antal lån och vi 
mäter antal öppettimmar, antal medier och så vidare. Men hur mäter man kva-
liteten i samtalen mellan besökare och personal? Vad är det egentligen som 
händer i mötet mellan besökare och bibliotekspersonal som gör att det känns 
som ett bra möte, där vi på biblioteket upplever att vi gör ett bra jobb och be-
sökaren går hem nöjd? 

Kvalitet
Strukturkvalitet Processkvalitet Resultatkvalitet Organisationsprofil/

Varumärke

Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter

Kvalitet i: 
· Resurser
· Förutsättningar
· Ramar

Exempel: 
· Personaltäthet
· Kompetens
· lokaler

Effektkedjan

Kvalitetsparametrar 

Tjänster Varor

· Pålitlighet
· Lyhördhet
· Kompetens
· Tillgänglighet
· Tillmötesgående
· Kommunikation
· Trovärdighet
· Trygghet
· Rättelse
· Förståelse/kunskap om 

kunden
· Påtagliga faktorer

Kvalitet i: 
· Utförande av tjänsten

Exempel: 
· Arbetssätt, 

bemötande, innehåll, 
arbetsklimat

Kvalitet i: 
· Resultat & mål 

för 
verksamheten

· Vad man uppnår
· Uppnår man det 

som avsetts?

Mätning
Statistik, 
mätetal, 
nyckeltal

Sjävvärdering 
etc.

©Elisabet Ahlqvist, KB

indikatorer

kvalitativa

kvantitativa

M
odellen utform

ad av Elisabet Ahlqvist, Kungl. biblioteket
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Vad är då ett makerspace? För ungefär tio år se-
dan växte det fram rörelser kring en kultur där 
skapandet står i fokus. Skapandet tar avstamp i 
slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, sam-
tidigt som det anammar modern teknologi till ex-
empel 3D-skrivare, Arduino (som är små dato-
rer), CNC-fräsare och laserskärare. Via Youtube 
delar många med sig av tips, idéer och instruk-
tionsfilmer. På Knivsta bibliotek har man under 
våren tillsatt en person, Albin Grenholm, som ar-
betar med verksamheten. Man har skaffat teknik 
och material och håller på att involvera Knivsta-
bor i främst åldrarna 18-30 år till att vara delak-
tiga i utformandet av verksamheten.
   Förhoppningen med ett makerspace på Knivsta 
bibliotek är att de som kommer ska dela med sig 
av kunskaper, att det ges möjligheter för männis-
kor att prova sina idéer och att kanske nya upp-

Knivsta Makerspace

finningar växer fram. Jag frågar Karl Tännerus 
om det finns med i bibliotekets verksamhetsplan 
och han svarar:
”I den kommande verksamhetsplanen för Knivsta 
bibliotek nämns makerspaceverksamhet som en del 
av bibliotekets arbete för digital delaktighet; genom 
att erbjuda möjlighet att testa ny teknik, ges möjlig-
het att förstå den och därmed bli fullt ut delaktig i 
dagens alltmer teknikbaserade tillvaro.”
   Jag lämnar Knivsta bibliotek och tänker på R.D. 
Lankes, professor vid universitetet i Syracuse och 
hans tanke om att bibliotekariens professionella 
objekt är att förbättra samhället genom att un-
derlätta skapandet av kunskap inom det samman-
hang som man verkar.
  
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm 

   Strax intill Knivsta station ligger biblioteket strategiskt beläget i det relativt 
nybyggda kommunhuset. Jag är på plats för att göra så kallade TTT-observatio-
ner kring vilka aktiviteter som pågår i lokalen, därtill ska jag kolla in bibliotekets 
makerspace. Det var under 2013 som Karl Tännerus, en av bibliotekets medar-
betare, fick en idé om att göra en ansökan till Tillväxtverket/Vinnova. Glädjan-
de nog tilldelades projektet makerspace 470.000 kronor och i början av 2014 
satte man igång. 

Foto: Cecilia Bengtsson

På Karlstads universitets webbplats står det ”som 
distansstudent kan du alltid göra din tentamen 
kostnadsfritt på Karlstads universitet”. Studen-
terna informeras om att det också går att tente-
ra på andra platser men att det kan medföra en 
kostnad som studenten själv får stå för. Där finns 
en länk till några lärcentra i landet samt regler 
för själva genomförandet av tentamen. Karlstads 
universitet är relativt tydliga i sin information till 
sina studerande som behöver distanstenta. Alla 
lärosäten är inte lika tydliga utan de studeran-
de hamnar i en jakt på en möjlig tentamenslokal 
som kan vara på en annan högskola eller ett lär-
centra. Men det kan också vara på ett bibliotek, 
en polisstation eller annan plats.
   Regionbibliotek Stockholm fick i uppdrag av 
bibliotekscheferna i länet att undersöka hur det 
ser ut för de distansstuderande. Var kan distans-
studerande tentera? Vilken säkerhet gäller? Får av-
gift tas ut? I rapporten ”Jakten på den försvun-
na tentamenslokalen” redovisas hur situationen 
ser ut i Stockholms län med en utblick i lan-
det. Säkrast för de distansstuderande är att följa 
Karlstads uppmaning om att ta sig till det läro-
säte där de är inskrivna. Annars krävs en fram-
förhållning och uthållighet för att kunna finna 
lokal där tentamen kan genomföras. Känslan är 
att de som studerar på distans inte värderas lika 
högt som campusstudenterna. 
   I alla fall inte när det gäller tentamen. Högsko-
lorna har ett lika stort ansvar för alla sina stude-
rande oavsett om de studerar på campus eller på 
distans. Det är allra svårast för de distansstude-
rande som bor i större städer. Universitet/högsko-
lor erbjuder inte alltid möjligheter för studenter 
på annan ort att tentera. Lärcentra finns inte i de 
större städerna och folkbiblioteken har i flera fall 
slutat att erbjuda tjänsten ofta med anledning av 
att trycket har blivit för stort. Rapporten visar på 
flera svårigheter som påverkar distansstudentens 
möjligheter att tentera på sin bostadsort. Det är 
en utmaning att tillsammans lyfta dessa problem 
och finna lösningar. Läs rapporten i sin helhet: 
www.regionbiblioteket.se/publicerat/jakten-pa-
den-forsvunna-tentamenslokalen/

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

Jakten på den 
försvunna 
tentamenslokalen
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Bokbussen on tour! 

Foto: Helena Meschke

   Hallstaviks bibliotek har tillsammans med 
150 personer stickat en 19 meter lång larv som 
har ringlat ihop sig på barnavdelningen. Idén 
till att sticka en larv kom från dels biblioteksor-
men Stickan som stickas på Almedals-bibliote-
ket, dels från den fina boken Den mycket hung-
riga larven av Eric Carle 
   I oktober ordnades fyra korgar som innehöll 
garn, en stickning på rundsticka nr 7, boken Den 
mycket hungriga larven och en anteckningsbok 
där man kunde skriva upp sig när man stickat 
eller skänkt garn. Korgarna har varit hemma hos 
personer, på förskolor, skolor, syjuntor, kyrkan, 
närpolisen, äldreboende, gruppboende, frisörsa-
long och på stickkafé. I mars samlades korgar-
na in och avslutade med ”Stickkafé med högläs-
ning ” och ”Workshop för de som vill vara med 
och montera ihop larven”.
   Det har varit sagostunder för förskolebarn och 
förskoleklasser. 170 barn i åldrarna 3-6 år har fått 
uppleva sagan om Den mycket hungriga larven 
av Eric Carle. Nästan alla barn i området har en 
relation till bibliotekslarven. En del har hjälpt till 
att sticka på den, då flera förskolor lånat med sig 
en korg för att sticka. Larven har inspirerat till 
vidare skapande och på flera förskolor har man 
gjort egna larver, fjärilar eller frukter.

Anna Mätlik 
Hallstaviks bibliotek

Foto: Anna Mätlik

Den mycket hungriga larven 
på Hallstaviks bibliotek

En bild som Sofie 
Holstein designade 
till projektet

Under våren har Kultur- och fritids-
förvaltningen i Haninge kommun till-
sammans med idrottsrörelsen arbe-
tat kring projektet Avspark, ett projekt 
där fotboll varvas med konst, ståupp, 
läsprojekt och film. Syftet är att genom 
kulturen se fotboll i ett nytt perspektiv 
och att mötas över de gränser, verkliga 
eller inte, som finns mellan kultur och 
idrott. Avspark pågår från den 5 april 
till den 8 juni och höjdpunkten är Öp-
pet mål, en familjelördag den 17 maj.

Ett delmoment i projektet är Haninge idrottsrö-
relse – en läsande rörelse som vänder sig till idrot-
tande barn och ungdomar i kommunen. Tanken 
är att få barnen och ungdomarna, och då främst 
killarna, att läsa mer. Projektet finansieras med 
stöd av Kulturrådet som vill få idrottsrörelsen och 
biblioteken att samarbeta för att öka läsningen 
bland barn och unga. 
Eftersom det kan vara svårt att få läsovana barn 
och ungdomar att komma till oss på biblioteket, 
har vi istället valt att komma till dem. Det gör vi 
genom att åka ut med vår bokbuss till fotbollsträ-
ningar. Vi har kontaktat fotbollsföreningarna i 
kommunen och hört oss för om de har varit in-
tresserade av att delta och fått ihop fyra lag, två 
flicklag och två pojklag födda 2003. De är nu 
medlemmar i bokcirkeln Äkta hat trick. 
Vi kommer att träffas tre gånger den här termi-
nen och läsa triologin Fans, av Arne Norlin och 
Andreas Palmaer. De två första träffarna har varit 
i Bokbussen, den tredje kommer att var i kultur-

huset i Haninge på familjelördagen Öppet mål. 
Då kommer barnen också att få träffa författar-
na och få möjlighet att ställa frågor om och ge 
synpunkter på böckerna. 
I skrivande stund har vi träffats två gånger och 
uppslutningen, speciellt bland killarna, har va-
rit bra. 45 killar och 23 tjejer är med i Äkta hat 
trick! Att hålla en bokcirkel i en bokbuss ute vid 
en fotbollsplan precis innan eller efter en träning 
är väl inte ultimat. Trots det känns det ändå som 
om vi når ut, både med att vi existerar och med 
bokmaterialet. Långt ifrån alla har läst de delar 
av triologin som vi hittills delat ut, men de som 
har det gillar böckerna och inspirerar de andra 
till att läsa. Några har också blivit Legimusan-
vändare för att kunna ta del av böckerna. Men 
något alla ändå har gjort, är att ha varit inne i en 
alldeles äkta bokbuss!
Vid två tillfällen har fotbollsproffsen Marta Vie-
ira da Silva och Caroline Seger åkt med i Bok-
bussen och hjälpt till att låna ut böcker. De tu-
rerna har inte varit kopplade till bokcirkeln, utan 
var så kallade VIP-turer där stjärnorna berättade 
lite om sin egen läsning. På en av dessa turer åkte 
även kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn 
Liljeroth med. Turerna fick stor publicitet och det 
kom närmare 200 personer för att få träffa ce-
lebriteterna. Det blev mycket autografskrivande 
och fotande och i ärlighetens namn var det nog 
stjärnstatusen som lockade mer än litteraturen. 
Men en och annan ny låntagare skrevs in och en 
och annan bok lånades ut, bland annat Martas 
egen bok, Martas seger.
Haninge idrottsrörelse – en läsande rörelse kom-
mer, till skillnad från Avspark, att pågå året ut. 
Till hösten fortsätter bokcirkeln Äkta hat trick. 
Riktigt i detalj hur vi ska lägga upp det vet vi 
ännu inte, men ytterligare en positiv effekt av 
våra turer är att vi fått kontakt med engagerade 
föräldrar som nu deltar i planeringen inför hös-
ten. Kanske kommer vi att turas om så att var-
annan träff blir ute på träningarna och varannan 
på biblioteket, kanske blir det bara på bibliote-
ket. Vi får se. Det viktigaste är ändå att vi möts 
på varandras planhalva. 

Angela Jaconelli Lind                                                                                          
Biblioteken i Haninge
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23-24 augusti

För tredje året i rad arrangeras Sigtuna Littera-
turfestival – en litteraturfestival med hela Sigtuna 
stad som scen. Med över 70 programpunkter på 
17 platser i Sigtuna stad blir det en läsfest för alla 
åldrar. Utöver den amerikanske författaren Ric-
hard Ford deltar en rad aktuella internationella 
och svenska författare såsom Josefine Klougart, 
Erlend Loe, Giovanni Montanaro, Majgull Ax-
elsson, Lasse Berg, Sara Lövestam, Niklas Råd-
ström, Sigtunas fristadsförfattare Ragip Zarako-
lu och många fler.
   Nytt för i år är en större satsning på program
för barn och unga – riktade direkt till barnen men
också till föräldrar, skol- och förskolepersonal.
   På Sigtuna bibliotek har vi en fullmatad helg 
båda dagarna med litteraturfrukostar med lokala 
författarförmågor, ett digert barnprogram, förfat-
tarmöte på finska (Sirpa Kähkönen) och ett före-
drag med blicken riktad framåt – Vad är en bok?
Ett samtal om den digitala läsningen mellan Per
Helin, Publit och Alexandra Borg.
   För tredje året i rad har en skrivarcirkel arrang-

erats i samarbete mellan Valsta bibliotek och Sig-
tunaHem. Den bok som skrivarcirkeln resulterar
i, släpps på festivalen och är avtackningsgåva till
alla medverkande i festivalen. Antalet barn som
bidragit blir större för varje år. Denna gång har
vår barnbibliotekarie Julia Sverke haft över 50
barn som mer eller mindre har deltagit.
   Under festivalen bjuds dessutom på bokmark-
nad, litteraturgudstjänst, guidade turer och ut-
ställningar. Ta dig en titt och hitta dina favoriter!
Följ senaste nytt på 
www.sigtunalitteraturfestival.se
Litteraturfestivalen är ett samverkansprojek mel-
lan Destination Sigtuna, Sigtuna kommuns bib-
liotek, Sigtunastiftelsen, Sigtuna Museum m fl.
Skriv in helgen 23-24 augusti i almanackan re-
dan nu. 
Väl mött i Sigtuna!

Lena Gustafson Randau
Sigtuna bibliotek

Bildkälla: Brombergs bokförlag, Alfabeta. 
Foto: Erwin Elsner, Casia Bromberg och Fredrik Arff.

Marabouparken var ursprungligen en rekrea-
tionsanläggning för anställda vid Maraboufa-
briken som växte fram vid Bällstaån i Sundby-
berg under 1940- och 50-talen. Numera är det 
Sundbybergs stad som äger parken och som har 
investerat i en ombyggnad av det gamla labora-
toriet till en konsthall. Parken är ett mycket po-
pulärt rekreationsområde för sundbybergarna.
   Förra sommaren inleddes ett samarbete mellan 
Bibliotek Sundbyberg och Marabouparken om 
det som kom att kallas ”minibibblan”. Det var 
framförallt barnböcker och ett litet antal pock-
etböcker som inhystes i en före detta glasskiosk 
som fanns i parken. Vädret var vackert, besökar-
na i parken var många och böckerna lästes och 
lånades i stor omfattning. All utlåning skedde 
på förtroendebasis.
   Inför den här sommaren har en parklekspavil-
jong byggts och placerats i ”barndelen” av par-
ken, den som i alla tider haft en plaskdamm 
och djurskulpturer. I paviljongen har minibibb-
lan fått sin nya hemvist tillsammans med den 
konstpedagogiska verksamhet som man har för 
barn och unga.
   Minibibblan innebär att fler barn får tillgång 
till böcker och att bibliotekets viktiga jobb med 
att väcka läslust inte tar semester, det flyttar bara 
ut i parken.
 
Margareta Engstrand
Bibliotek Sundbyberg

Bibliotek Sundbyberg flyttar 
ut i parken

Foto: Margareta Engstrand
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Bokkiosken är en telefonkiosk av en tidig mo-
dell från 1900-talets början och skänktes av Te-
lia till Sigtuna kommun hösten 2003. Den är i 
dag det kommunala fastighetsbolaget Komfasts 
minsta fastighet. 
   Över hela landet tas Telias telefonkiosker bort 
eftersom allt färre använder automaterna. Men 
då andra gamla telefonkiosker plockas bort har 
Sigtunas telefonkiosk fått ett annat öde. Här kan 
alla som vill låna klassiska romaner, spännande 
deckare, barnböcker och böcker på andra språk.  
Kiosken har rönt stort intresse och väcker de för-
bipasserandes nyfikenhet. 
   Kiosken är ett samarbetsprojekt mellan  Sig-
tuna kommuns bibliotek, Sigtunastiftelsen och 
Sigtuna Litteraturfestival .

Lena Gustafsson Randau
Sigtuna Bibliotek

Världsbokdagen firades i 
Sigtuna med  invigning av  
Bokkiosken

Foto: Jenny Kindberg Lohrenz

I april hade Bokbåten besök av en delegation le-
damöter från den franska senatens kultur- och 
utbildningsutskott. Men Bokbåten ”finns inte” 
när det inte är bokbåtsvecka så de besökte Re-
gionbiblioteket istället och fick då höra ett kort 
föredrag, med hjälp av tolk (Tack Pascale La-
croix!) och till detta bjöd vi på kaffe och svens-
ka kanelbullar. Dessutom visade vi två filmer, 
en svartvit från 1954 (1 min 17 sek) samt ett 
franskt tv-inslag från 2011 (15 min), båda om 

Foto: Pascale Lacroix

Den 16 juni går flyttlasset från Odengatan 63 
till Odengatan 55. Vi kommer att finnas i lo-
kaler på det övre planet i det vackra stadsbib-
lioteket ritat av Gunnar Asplund. Vad menar 
vi med flytta ihop? Jo, en del av regionbibliote-
ket har sedan tidigare varit stationerad i Asplunds 
stadsbibliotek i och med arbetet med bland an-
nat fjärrlån. Från och med 16 juni 2014 kom-
mer vi allihop att finnas på en och samma adress.

Stockholms stads kulturförvaltning, som nu finns 
på Drottninggatan i Stockholm, ska också flytta 
till nya lokaler i sommar, till Rinkeby, och då föl-
jer även stadsbibliotekets övriga administration 
från Odengatan 63 med.
 
Annika Lissenko
Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm ska flytta (ihop)!

Foto: Annika Lissenko

Bokbåten i Stockholms skärgård. Några av leda-
möterna hade sett den franska tv-filmen vilket 
gjort dem nyfikna på verksamheten.
Efter föredraget om Bokbåten visade Ewa Anders-
son från SSB runt i Gunnar Asplunds vackra bygg-
nad Stockholms stadsbibliotek.
Om det finns bokbåt i Frankrike? Mais non.

Annika Lissenko
Regionbibliotek Stockholm

Fransmännen är nyfikna på Bokbåten!



Varför började du intressera dig för statistik?
Mitt intresse är egentligen inte statistiken som sådan, men det är 
ett utmärkt verktyg för att kunna förklara och beskriva vad som 
händer, varför det hänt eller vill kunna förutse vad som kommer 
att hända. Eftersom jag i hela mitt liv arbetat med beskrivande 
undersökningar, kartläggningar och utvärderingar är statistik ett 
ovärderligt redskap i mitt arbete. Man ska inte samla siffror för 
siffrornas skull utan istället använda dem till att kunna göra väl 
underbyggda förändringar och förbättringar.   

Varför behöver biblioteken statistik?
Bibliotek behöver siffrorna för att kunna planera, utveckla och följa 
upp sin verksamhet. Den som inte följer upp sin verksamhet kan 
inte säkert säga att den lyckats med det som planerats. Siffror kan 
användas för att kunna se kvalitetsförbättringsbehov, var det finns 
”energitjuvar” i verksamheten och för att biblioteket ska kunna 
jämföra sig med andra bibliotek. Nu ser den kommunala biblioteks-
verksamheten mycket olika ut i olika kommuner och siffrorna är 
viktiga för att kunna illustrera det för beslutsfattarna. Biblioteks-
verksamheten i landet är inte jämnt fördelad så att alla användare 
får samma möjligheter, det är bra att kunna visa det på ett säkert 
sätt.

Kan man ljuga med statistik?

Sveriges officiella biblioteksstatistik görs inom ramen för strikta 
regler, så siffrorna ljuger inte förutsatt att vi fått in rätt underlag. 
Men den som vill ”ljuga” kan alltid välja ut bara vissa av sifforna när 
de presenteras, de som visar bu respektive bä.

Vilken respons får du från biblioteken när den nationella bibliotekssta-
tistiken släpps?

Responsen är för det mesta positiv och ofta också tacksam. En del 
personer skulle vilja att statistiken presenterades på ett mer lätt-
tillgängligt och samlat sätt. Därför kommer vi på KB att jobba med 
förbättringar inför nästa år. 
Det förekommer dock att personer blir mindre glada när deras 
nyckeltal för verksamheten har sjunkit. På många ställen påverkar 
nyckeltalen i den nationella statistiken vad beslutsfattarna i kom-
munen eller i organisationen beslutar inför nästa år.

Vad kan man komplettera den nationella biblioteksstatistiken med?
Det ideala är ju naturligtvis att målen i biblioteksplanen är så pass 
konkreta att de går att följa upp med värden från den officiella bibli-
oteksstatistiken. Biblioteket får ju på så sätt ett färdigt uppföljnings-
underlag samt värden så att man kan jämföra sig med andra. Det 
kan till exempel vara bra att faktiskt kunna visa på att biblioteket 
”prioriterat verksamhet för barn och unga”. 

En bok du gillar?
Apropå statistik. Jag hade stort nöje av att läsa boken Tänka, snabbt 
och långsamt av Daniel Kahneman.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Elisabet Ahlqvist 

SEX 
FRÅGOR 

TILL
Jag är statistikansvarig för Sve-
riges officiella biblioteksstatistik 
om de offentligt finansierade bib-
lioteken. Kungliga biblioteket har 
varit statistikansvarig myndighet 
sedan 2011. Tidigare gjorde jag 
detsamma på Statens kulturråd i 
några år, de hade tidigare ansva-
ret för biblioteksstatistiken.
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