
NUMMER FYRA 2014

Regionbibliotek
Stockholm

TEM
A

 E för alla 

sid. 11

sid.6

sid.9

sid.13

sid.15

sid.8

sid.13

sid.16

”…bokbläddrarna 

ute på biblioteken ger 

det digitala och det 

fysiska biblioteket en 

ny dimension”  

”…kartläggning av 
de frågor som faktiskt 
ställdes i biblioteks-

diskarna för att se hur 
stor andel av dessa som 

var IT-relaterade”

” Omdöme, 
bildning och det 
mellanmänskliga 

mötet…”

”Men till slut 

bestämde vi oss för 

att testa 

något nytt.”

sid.4

sid.6

sid.11

sid.15



E för alla

För några veckor sedan kom årets ”Svenskarna och Internet” och där framgår att användning-
en av Internet fortsätter att öka och användandet går allt längre ned i åldrarna. Samtidigt är det 
fortfarande 1 miljon personer som står utanför. 

”Även om de digitala klyftorna, vad gäller tillgång till internet, är överbryggade i en stor del av befolkningen, känner sig fortfarande många inte delakti-
ga och inte särskilt kunniga i att navigera i internetvärlden. Två av tre pensionärer känner sig inte särskilt datorkunniga. 40 procent av befolkningen be-
finner sig aldrig på de sociala nätverken och den information som presenteras och görs tillgänglig på internet når långt ifrån alla, även om den rent tek-
niskt är nåbar för de flesta.” (Svenskarna och Internet 2014, s. 73)

En stor del av de som står utanför är som sagt äldre men de som säger att de inte är intresserade av att öka sina kunskaper och sin användning finns i alla 
åldrar. Här kan kompetensen påverka intresset. I förarbetet till Digidelkampanjen så var det myndigheter och organisationer som menade att bristen på 
digital kompetens försvinner i och med att den äldre generationen dör ut. Så är det inte, det finns digitalt utanförskap i alla åldrar och det uppstår nya 
behov i och med att skillnaderna i den digitala kompetensen ökar.
 
Vi ser  allt fler  e-tjänster från kommuner, stat och privata företag. De analoga tjänsterna försvinner men vi erbjuds inte den hjälp vi behöver för att klara 
att navigera bland alla dessa tjänster.  De som producerar tjänsterna har ett ansvar för att vi som behöver använda dem klarar av att göra det. Inte minst 
kommunerna måste ge sina medborgare utbildning och support så att man klarar av att ställa sig i bostadskö eller vad det är man behöver göra. Biblio-
teken tar en del av detta men det är viktigt att kommunen har en tanke om med vem och hur denna service ska ske.

Ett sätt att på kommunal nivå lösa detta har testats i Kalmar och Mjölby. Ann Wiklund 
skriver i detta nummer om projektet eserviceverkstäder vars goda resultat nu gör att det 
sprids till övriga kommuner i Östergötland. I Länsnytt finns även flera exempel på 
folkbibliotekens insats för att öka den digitala delaktigheten och att hjälpa sina besökare 
med olika typer av digitala tjänster. Inte minst skedde detta under höstens 
Medborgarvecka som i år sammanföll med Dyslexiveckan.

Vi på Regionbibliotek Stockholm önskar er en digital och analog 
men fram för allt skön och fröjdefull jul!

Foto: Tora Hansson
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Att leda läsecirklar och bokklubbar. I februari och mars kommer Re-
gionbiblioteket att erbjuda två läsecirkelkurser om vardera två tillfällen. 
En kurs är inriktad på barn och unga och en på vuxna. Mer information 
och inbjudan kommer.
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Lenadagen - konferens om barnbibliotek och forskning. onsdag 11 
februari. Boka dagen, mer information kommer.

Nationell fjärrlånekonferens i april. Demokrati och vikten av tillgång 
till information för den enskilde är temat denna gången för den nationel-
la fjärrlånekonferensen. Konferensen kommer att äga rum i Stockholm 
och arrangör är Sveriges depåbibliotek och lånecentral.
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   Skärholmens bibliotek samlade Medborgar-
veckans aktiviteter till onsdagen 8 oktober då 
de hade drop-in för IT-frågor i samarbetade med 
Seniornet och Medborgarkontoret. Under efter-
middagen hjälpte bibliotekspersonal tillsammans 
med två deltagare från Seniornet Sweden besöka-
re med IT-frågor. Biblioteket tog emot cirka 20 
besökare som fick ungefär en halvtimme var med 
en hjälpare. Besökarnas frågor handlade om allt 
från att starta ett mailkonto och spara en bild på 
usb-minne till lite mer avancerade frågor om att 

Medborgarveckan 2014 på biblioteken

streama film på nätet och synka filer från olika 
datorer. Biblioteket hade även ett bord med dys-
lexi/talbokshjälp, där var det dock inte lika hög 
aktivitet men några frågor kom in.

   Regionbiblioteket besökte biblioteket under ef-
termiddagen, fotograferade och pratade med Ja-
mes Cronin från biblioteket och de två hjälpar-
na från Seniornet som satt vid drop-in bordet vid 
entrén. Då hade de en lite lugnare stund efter att 
ha tagit emot en strid ström av besökare under 

Skärholmens Bibliotek

Foton: Hanna Johansson, Annika Lissenko

eftermiddagen, berättade James, som strax däref-
ter fick hjälpa en besökare med mobiltelefonen.
Även Medborgarkontoret i Skärholmen erbjöd 
drop-in samma eftermiddag, med samhällsväg-
ledning på nätet, demonstration och guidning 
av stadsdelens hemsida.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm
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Riksdagsbiblioteket

Foto: Lotta Åberg Brorsson

Högdalens bibliotek ordnade en dag med drop-
in då bibliotekarierna Daniel Lagerkvist och Åsa 
Thernell turades om att visa e-böcker och digita-
la resurser vid ett informationsbord. Bokbordet 
stod kvar hela veckan med informationsmateri-
al om e-böcker, lättläst, talböcker, äppelhyllan 

Högdalens bibliotek

Riksdagsbiblioteket deltog i Medborgarveckan 
genom att bjuda in allmänheten till en föreläsning 
vid två tillfällen under veckan. Föreläsningens ti-
tel var ”Digital delaktighet och demokrati – riks-
dagen.se i fokus”. När vi marknadsförde föreläs-
ningen så lyfte vi ut ett par frågeställningar som 
skulle belysas under visningen nämligen följande:
Nyfiken på vad som sägs i kammaren? Vill du ta 
reda på vilka ledamöter som sitter i riksdagen? 
Funderar du på hur en lag kommer till?
   Föreläsaren Joel Löfgren, bibliotekarie vid Riks-
dagsbiblioteket, visade vad som finns att hitta via 
riksdagen.se. Med fokus på de ovan tre nämn-
da frågorna gav Joel en generell genomgång av 
webbsidan samt berättade hur arbetet i riksda-
gen går till. Totalt kom tio externa och sex in-
terna besökare. 

   Föreläsningstillfällena öppnade upp för frågor 
från de externa besökarna. Vid första visningen 
kom frågor kring hur utskotten arbetar och kring 
hur det fungerar med ersättare. Ett par besöka-
re var skolbibliotekarier som inte kände till att 
Riksdagsbiblioteket är öppet för alla. 

   Vid det andra tillfället kom frågor både kring 
hur det kommer sig att arbetet i riksdagen ser ut 
som det gör och vilket material som i dagsläget 
finns tillgängligt digitalt. Det gav bibliotekarien 
ett extra tillfälle att berätta om det digitaliserings-
projekt som pågår kring det äldre riksdagstrycket.

Lotta Åberg Brorsson
Riksdagsbiblioteket

och Dyslexiförbundet. Dessutom ordnades Se-
niorsurf och på torsdagen var det Digitala första 
hjälpen som är en fast programpunkt på Hög-
salens bibliotek som Daniel Lagerkvist är ansva-
rig för. Så här berättar Daniel:

Foto: Hanna Johansson, Annika Lissenko

”Jag har haft digitala första hjälpen sedan i vå-
ras och det är ett väldigt roligt och stimuleran-
de inslag där man får alla möjliga frågor. Där är 
det nästan uteslutande seniorer som vill ha hjälp, 
ofta kvinnor. Många är nyfikna på hur det fung-
erar med nya sociala medier som t.ex. Facebook, 
eller bara att skaffa en epostadress”. 
   Daniel Lagerkvist tycker att satsningar som 
Medborgarveckan är bra för att göra folk upp-
märksamma på vad biblioteken kan hjälpa till 
med i digital väg men han tror även på värdet av 
fasta programpunkter som Digitala första hjäl-
pen. ”Eftersom många personer återkommer vid 
flera tillfällen får man möjlighet att följa besökar-
nas inträde i den digitala världen och se hur de 
gradvis blir mer självsäkra, vilket så klart känns 
väldigt roligt”. 

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm
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Alla har något att berätta! Om digitalt berättande på Ekerö bibliotek

Digitalt berättande är en metod som bygger på 
att alla har något att berätta. Eftersom grunden är 
det muntliga berättandet är det relativt enkelt att 
komma igång. Det krävs inte att man är duktig 
på att skriva eller behärskar språket perfekt. Be-
rättelsen består också av de bilder och den musik 
som läggs till. Film Stockholm har under flera år 
låtit patienter inom öppen och sluten vård berätta 
sina historier med stor framgång. Regionbibliotek 
Stockholm och Film Stockholm ville pröva me-
toden utanför vården men med målgrupper som 
inte självklart kommer till tals annars. Tanken var 
att tillsammans med ett folkbibliotek låta per-
soner med psykosocial problematik (tex psykisk 
ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder) 
få berätta sina historier. Vi tror också att det här 
kan vara en metod för ökad digital delaktighet. 
Genom att visa på skapandemöjligheterna med 
digital teknik kan man öka intresset för att vara 
aktiv på digitala arenor. Därtill såg vi förtjäns-
ter med att samarbeta med projektdeltagarna.
   Vi ägnade en hel del tid åt att få tag på verk-
samheter som ville pröva på detta. Av olika an-
ledningar var det en mödosam process som lan-
dade i att vår samarbetspartner till slut blev Ekerö 
kommun. Biblioteket, anhörigkonsulenten och 
en grupp med anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa genomförde projektet tillsammans med 

filmpedagogen. Anhörigkonsulenten Pia Nilsson 
och deltagarna i anhöriggruppen säger såhär om 
sitt deltagande: ”Vi är alla anhöriga till en nära 
och kär person med en psykisk sjukdom. Sedan 
några år träffas vi i en anhöriggrupp på Ekerö där 
vi utbyter tankar och erfarenheter med varan-
dra. Vi har tillsammans med filmpedagogen Erik 
Lindeberg skapat våra egna digitala berättelser.”
   Under våren 2014 mötte anhöriggruppen fil-
maren Erik Lindeberg som samlade upp delta-
garnas berättelser. I andra grupper man arbetat 
med har deltagarna uppmanats att berätta om 
något som ger dem glädje men i den här grup-
pen valde alla att berätta om just det som berörs 
i anhöriggruppen, svårigheter med att leva nära 
en person med psykisk sjukdom. Trots att många 
har det tungt skymtade ljuspunkter fram. Varje 
person berättar på sitt unika sätt, och röst, ord-
val och pauser ger stor variation och spänning till 
berättelserna. Vissa har egna foton och till och 
med konstverk i sin berättelse, medan andra tar 
hjälp av naturbilder eller fria bilder från nätet. 
Berättelserna blir starka och personliga utan att 
någon behöver lämnas ut, små nyanser i rösten 
eller en eftertänksam tystnad är minst lika drab-
bande som ett påkostat drama på bio. En delta-
gare gjorde i sin berättelse liknelser mellan att re-
parera en bil och att reparera en själ.  

Digitalt berättande
En kort berättelse läses upp och ljudet spe-
las in för att sen bildsättas. Man kan scanna 
av bilder ur sitt fotoal¬bum, ta nya bilder el-
ler hitta i tidningar och på nätet. 
Berättande kan ske i en mindre grupp eller 
individu¬ellt. En början kan vara att gemen-
samt i grupp prata runt ett tema, speciella 
minnen eller händelser. Berät¬telserna spe-
las in och sen börjar det spännande arbe¬tet 
med att hitta bilder och musik till. En variant 
är att utifrån sitt fotoalbum berätta om både 
det vi ser och det vi inte ser i bilden. Foto-
grafierna scannas och används i ”filmen”. Den 
skrivvana kan använda sin egen text eller nå-
got ur dagboken. Eller varför inte utgå från 
en dikt eller annat litterär inspiration. Surf-
plattor eller laptops med enkla redigerings-
program är det som behövs. 

Bibliotek är skattkammare för berättelser och de-
ras medverkan i projektet hoppades vi skulle leda 
till att man kunde använda bibliotekens medier 
och kompetens i skapandet av filmerna. Det vi-
sade sig inte vara helt enkelt men vi tror att det 
finns en utvecklingspotential där. Filmpedagogen 
och biblioteksmedarbetarna hade kunnat samar-
beta ännu mer och det hade varit bra att tydlig-
göra organisation och respektive roller ännu mer. 
Det fanns dock ett värde i att deltagarna kom till 
biblioteket för träffarna. För Ekerö bibliotek gav 
projektet Digitala berättelser ringar på vattnet 
bland annat genom att man fick kontakt med 
anhörigkonsulenten. Projektet gav också bibli-
oteksmedarbetarna anledning att fundera kring 
psykosocial problematik och hur bibliotek kan 
och ska arbeta ännu mer med dessa områden och 
målgrupper. Eventuellt blir det filmrelease och 
visning av deltagarnas filmer i början av våren i 
samarbete med biblioteket. Kontakta gärna Film 
Stockholm för mer information om Digitala be-
rättelser och eventuella samarbeten
 www.filmstockholm.se/.

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Anita Hjelm
Film Stockholm

Foto: Privat
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Det går en röd tråd genom bibliote-
kens arbete. Den skulle kunna beskri-
vas som ”stöd för det livslånga läran-
det”. Ett begrepp som väl fångar upp 
skrivningarna i bibliotekslagen och som 
skulle behöva dammas av och använ-
das oftare för att göra bibliotekens ar-
bete tydligare för andra. 
Det livslånga lärandet är mångfasetterat. Därför 
måste de stöd folkbiblioteken utvecklar också vara 
breda och komplexa. Kontakter med BVC, språk-
caféer, IT-verkstäder, läsfrämjande arbete, boka 
en bibliotekarie, IT-drop in, sagostunder, sam-
arbeten hit och dit – sett utifrån är det är lätt att 
tro att folkbiblioteken ständigt flyttar fokus och 
springer dit resurserna pekar. Ett offer för poli-
tiska kortsiktiga prioriteringar. Men folkbiblio-
teksverksamhetens otroliga styrka ligger i att som 
ingen annan verksamhet kunna peka på helheten; 
vikten av att på olika sätt stödja människors lä-
rande och växande genom hela livet, utifrån de-
ras olika behov och förutsättningar.
   Bibliotekens arbete märks! Engagemanget i 
Digidelkampanjen har starkt bidragit till att öka 
kunskapen om att det finns ett digitalt utanför-
skap som får konsekvenser både i enskilda män-
niskors liv och i den offentliga servicen.  Biblio-
tekens roll för ökad digital delaktighet blev tydlig 
och har stärkts genom konkret arbete i kommu-
nerna, men också genom den långsiktiga och kon-
struktiva dialog som läns- och regionbiblioteken 
driver i landsting och regionförbund. Ett natio-
nellt nätverk med organisationer och myndighe-
ter formades och gav vinster genom delad kun-
skap och styrka i att många aktörer drar åt samma 
håll. Detta nätverk finns kvar och arrangerade i år 
den första nationella Medborgarveckan. 
   Internationella och nationella kampanjer som 
Get online Week och nu Medborgarveckan är vik-
tiga för att hålla fokus på frågan om digital delak-
tighet. Men lokalt för kommuninvånare måste ett 
mer långsiktigt stöd utformas. En erfarenhet från 
Digidelkampanjen är att de som skapar och till-
handahåller e-tjänster –både offentliga som pri-
vata– måste ta ett större och mer aktivt ansvar för 
användarnas möjligheter att ta del av dessa tjäns-
ter. Det behövs lättillgängliga platser där kommu-

E-serviceverkstäder
nen och andra myndigheter kan finnas på plats 
och visa sina e-tjänster och där man kan få hjälp 
att använda internet och teknik. En sådan plats 
kan vara det lokala biblioteket. Men ansvaret för 
att öka tillgängligheten till offentlig service för 
kommuninvånarna är en kommunledningsfrå-
ga eftersom flera förvaltningar måste samverka, 
resurser diskuteras och andra myndigheter kon-
taktas för samarbete. Det krävs en målmedveten 
arbetsprocess, där fokus måste vara den enskilde 
kommuninvånaren och dennes tillgång till den 
offentliga servicen, både fysiskt och digitalt. För 
att pröva hur sådana lokala arbetsprocesser kan 
utformas och vilka erfarenheter de ger, har en ett-
årig praktisk förstudie, projekt E-serviceverkstad, 
genomförts i Kalmar och Mjölby kommun, med 
stöd från Regionförbundet i Kalmar län, Region-
förbundet Östsam och Internetfonden.  Erfaren-
heterna från arbetet utgör projektets resultat och 
har formulerats i tio skarpa rekommendationer 
som kan användas av andra kommuner. 
   Den viktigaste erfarenheten och framgångs-
faktorn från förstudien handlar om själva star-
ten för den lokala samarbetsprocessen. Man mås-
te sätta ihop en tvärgrupp med dem som arbetar 
strategiskt med webb, kommunikation och e-
tjänster och dem som möter användarna direkt, 
till exempel bibliotek, medborgarkontor. Denna 
grupp behöver ett tydligt uppdrag att samverka 
för att öka tillgänglighet till kommunens service 
och e-tjänster. Gruppen startar med en gemen-
sam kartläggning av vart kommuninvånarna vän-
der sig för att få information och hjälp med in-
ternet och e-tjänster och vilka frågor som ställs 
till respektive plats. Tillsammans går man sedan 
igenom uppdragen för berörda verksamheter. På 
så sätt får man en gemensam bild av hur kom-
muninvånarnas behov ser ut och vilken hjälp de 
får – eller faktiskt inte får! Man får också en ökad 
kunskap om varandras verksamheter som är nöd-
vändig för att kunna arbeta vidare med använ-
daren i fokus. För naturligtvis ligger det en stor 
utmaning i att kunna fortsätta driva en gemen-
sam arbetsprocess när man upptäcker att verk-
samheterna och uppdragen tycks konkurrera med 
varandra. Uppdrag och ansvar kan behöva änd-
ras, resurser och strategier – tex IT-strategi och 
kommunikationsplan- ses över och analyser gö-

ras. Integritet och säkerhet för varje e-tjänst kan 
behöva stärkas, så att medborgarna känner hög 
tillit och fler väljer e-tjänst i första hand. Därför 
är det förvaltningsledningarnas och kommun-
ledningens ansvar att följa upp gruppens arbe-
te, med gemensamt fokus på användarens behov 
och tillgång till offentlig service. På sikt behöver 
alla kommunens medarbetare kunna använda e-
tjänsterna och kunna guida brukare inom sina 
respektive områden.  
   I Kalmar och Mjölby kommuner arbetar man 
nu vidare med dessa erfarenheter i bagaget. Bibli-
oteken vidareutvecklar sina samarbeten med an-
dra förvaltningar som ett stöd för människors livs-
långa lärande. De båda regionförbunden planerar 
för fortsatt spridning till fler kommuner som ett 
led i de regionala digitala agendorna. 

Ann Wiklund
Projektkoordinator

Läs mer och se filmen:
http://www.ostsam.se/article.asp?id=39
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Larande/e-
Serviceverkstader/ 

Rekommendationer, sammanfattning:
1.Digital delaktighet och tillgängliga tjänster är 
ett ledningsansvar  
2.Sätt ihop en tvärgrupp med dem som ar-
betar strategiskt och dem som möter använ-
dare direkt
3.Ge gruppen ett tydligt uppdrag att samver-
ka över förvaltningsgränserna
4.Gör behovsanalys, användaranalys och intres-
sentanalys före e-tjänst
5.Skriv in ansvaret för användarstöd i styr- och 
policydokument
6.Knyt nyckelpersoner till arbetet, kommunalt 
och regionalt
7.Marknadsför och rusta den fysiska platsen/
platserna dit man kan vända sig
8.Vidareutveckla dialogen med användarna
9.Utveckla kompetensen inom kommunen så 
alla kan guida användare i sina e-tjänster
10.Beakta integritet och säkerhet i alla tjänster 
så att de ses som första alternativ vid kontakt
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Den som tittat in på det nya biblioteket i Kis-
ta (eller som var på Bokmässan härförleden) har 
säkert redan fingrat på en. Det gör gärna bibli-
otekets besökare också, och ju yngre besökaren 
är, desto ivrigare blir bläddrandet.
Vad är nu detta? Jo, vi talar om bokbläddraren, el-
ler snarare bokbläddrarna. I Kista visar 12 blädd-
rare upp hela 24 boklistor, med boktips om allt 
från deckare och nya e-böcker till klassiker och 
naturligtvis barn- och ungdomsböcker.
– Med nya gränssnitt som bokbläddraren kan di-
gitalt innehåll lyfta det fysiska biblioteket – och 
vice versa, säger Mikael Petrén, chef för Digita-
la biblioteket som har utvecklat bokbläddraren.
   I grunden är själva bokbläddraren en ganska en-
kel konstruktion. På touchskärmen visas en bok-
lista, och bakom samma skärm finns en liten da-
tor som håller kontakt med en server.
Här blir det lite krångligare. En redaktör bestäm-
mer vilken bokbläddrare som ska ha vilken profil 
(till exempel barn, fakta, vuxna) och vilken lista 
som ska visas på vilken bläddrare. Listorna ska-
pas på Digitala biblioteket, och en del är samma 
boklistor som används på webben. På detta vis 
uppstår synergieffekter – arbete som görs på ett 
håll kommer fler delar av verksamheten till godo. 

Är det en dator? En skylt? En touchskärm? Nej…               
… det är en bokbläddrare!

En del listor, som ”Lång kö? Här finns e-boken!” 
behöver uppdateras ofta, andra, som ”18 svens-
ka klassiker” är mer eviga.
   När man så bläddrar på skärmen glider bok-
omslagen fram, ett efter ett. Klickar man på ett 
omslag vänder boken på sig. Där kan man läsa 
en beskrivningstext, få veta om boken finns inne 
på biblioteket, och om den finns som e-bok. Den 
som vill kan få länken till e-boken skickad som 
mejl eller sms från bokbläddraren direkt till sin 
telefon eller platta – ett sätt att göra läsupplevel-
sen mer sömlös.

Barn bläddrar utan att blinka

Efter ett par månader med bokbläddrarna uppe 
kan man se en klar tendens – barnen är de som 
bläddrar mest. För den yngre generationen är en 
skärm något man kan och ska trycka på, med-
an vi lite äldre är ”uppfostrade” med att skärmar 
är ömtåliga tingestar som man absolut inte ska 
kladda på. Det är alltså knappast en slump att när 
man tittar på vilka böcker som blivit klickade på 
trängs Den stora hamstermassakern och Megakil-
len med Mitt bultande hjärta och 5768 visningar 
på Youtube. Faktum är att de 24 första böckerna 
på topplistan är barn-och ungdomsböcker. Den 
bok som visats allra flest gånger är Julien Neels 
Dagboksdagar, som visats 412 gånger. Den för-
sta vuxenboken på listan är Jag är Malala, som 
besökarna klickat på 87 gånger.
– Vi vet att barn är snabba att ta till sig ny teknik, 
säger Mikael Petrén. Dessutom förväntar de sig 
ett digitalt bemötande förutom det fysiska. Här 
måste biblioteket hänga med, så att vi inte för-
lorar vår viktigaste målgrupp.

På skissbordet redan 2009

Interaktiva skärmar fanns med redan i de allra för-
sta planerna i satsningen på det digitala bibliote-
ket från 2009. Men av många olika anledningar 
har utvecklingen av dessa och även andra tjäns-
ter inom ramen för det som brukar kallas “digi-
talt i det fysiska” fått stå tillbaka. Men nu, fem 
år senare, blir de verklighet, och det finns stora 
möjligheter att utnyttja den digitala dimensio-
nen ytterligare.
   Just nu finns som sagt boklistor på bläddrarna, 
men framtiden sätter inga gränser för vad biblio-
teken kan använda dem till. Låta besökarna rös-

ta på sin favoritbok, gissa Nobelpristagare eller 
citat, författarintervjuer – kort sagt allt innehåll 
man kan ha på en dator, med möjlighet till in-
teraktiva upplägg.
   – Jag tycker bokbläddrarna ute på biblioteken 
ger det digitala och det fysiska biblioteket en ny 
dimension, säger Mikael Petrén. Dessutom får vi 
en möjlighet att föra ut e-böckerna mer påtag-
ligt. Det borde ju vara en självklarhet att e-böck-
erna finns även på det fysiska biblioteket. Med 
e-böcker kan vi också jobba mer aktivt med tips 
och inspiration - böckerna tar ju inte slut, och 
vi får helt andra möjligheter att möta låntagar-
nas efterfrågan. Häromdagen kom Lena Anders-
sons Utan personligt ansvar som e-bok till bib-
lioteken, en bok som det idag (12 november) är 
508 personer som står i kö på. 
   Förutom de 12 bokbläddrarna i Kista kommer 
snart Enskede bibliotek att få ett par bläddrare 
under hösten. Sedan får man se:
– Vi måste utvärdera och se vilka förutsättning-
ar som behöver vara uppfyllda för att bläddrarna 
ska fungera optimalt även i ett förvaltningsskede, 
säger Mikael Petrén. Men vi märker att det finns 
ett enormt intresse för dem, både inom SSB och 
från andra bibliotek och aktörer, även interna-
tionellt. Bokbläddraren vi visade upp på Bok-
mässan ville alla ha – vi kunde ha sålt den dyrt!

Noomi Herbert
Stockholms stadsbibliotek

Foto: Noomi Herbert
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I artikeln om bokbläddrarna här intill nämns be-
greppet ”digitalt i det fysiska”. Vad är det och hur 
kan det användas i biblioteksvärlden?
– Vi är precis i början av den här utvecklingen, 
säger Mikael Petrén, chef för det Digitala bibli-
oteket på Stockholms stadsbibliotek. Här är det 
ingen överdrift att säga att möjligheterna är obe-
gränsade!
   En digital komponent i det fysiska rummet kan 
egentligen vara precis vad som helst: en digital 
skylt, en läsplatta, en sökdator eller en interak-
tiv skärm. Många bibliotek jobbar idag med di-
gitala skyltar, där man kan visa upp vilket inne-
håll som helst. Vanligast är att informera om vad 
som händer på biblioteket.
– Allt från öppettider till författarbesök och stick-
kvällar rullar runt på de här skyltarna, berättar 
Mikael Petrén. Det bästa är att man bara behöver 
lägga in informationen på ett ställe, i kalender-

Digitalt i det fysiska – hur jobbar ditt bibliotek?
gränssnittet i det Digitala biblioteket, och sedan 
kan denna info återanvändas där den passar bäst.
Många bibliotek tillhandahåller även datorer och 
iPads för sina besökare. På så sätt kan två värl-
dar utforskas under biblioteksbesöket: den fysis-
ka miljön, och det digitala rummet. Nästa steg 
är kanske att visualisera flödena i sociala medier? 
Eller varför inte en skärm som visar vilka böcker 
som lämnas tillbaka precis i detta nu?

Interaktivitet och medskapande

Digitalt innehåll kan vara precis vad som helst: 
ett boktips från personal eller besökare, en för-
fattarintervju, information om vad som händer 
på biblioteket. I nästa steg tror Mikael Petrén 
att det digitala kommer att bli interaktivt – och 
att besökarna då blir medskapare av innehållet.
– Man får input från besökarna, de kan dela med 
sig av tips, erfarenheter och idéer, säger Mika-
el Petrén.

Frågor om böcker dominerar vår vardag, men 
det är IT-frågorna som tar plats. Bibliotek Hud-
dinge har det senaste året arbetat med taxono-
mier som verktyg för att garantera nivån på verk-
samheten och likställa servicen på alla enheter. 
Under detta arbete var det inom området di-
gital delaktighet och IT som behovet av kom-
petenshöjning framstod som mest akut. Vi be-
slöt att genomföra en kartläggning av de frågor 
som faktiskt ställdes i biblioteksdiskarna för att 
se hur stor andel av dessa som var IT-relatera-
de, om personalen hade kompetens att svara på 
dem och om biblioteket hade tekniska resurser 
för att möta behoven. Undersökningen genom-
fördes under vecka 10, den 3-9 mars 2014. Alla 
bibliotek fick till uppgift att under dessa dagar 
skriva ner samtliga frågor ställda i alla diskar. När 
undersökningen var gjord räknades frågorna och 
kategoriserades. IT-frågor fick en särskild upp-
märksamhet. Resultatet visade att bokfrågorna 
dominerade med 37 % och att antalet IT-rela-
terade frågor bara var 12 %. Frågor om inlogg-
ning på bibliotekets datorer dominerade bland 

Kartläggning av IT-relaterade frågor på biblioteken i Huddinge

IT-frågor, procent

 

35%	  

15%	  

9%	   7%	   7%	  
4%	   4%	   4%	   3%	   3%	   3%	   2%	   1%	   1%	   1%	   1%	   1%	  

0%	  
5%	  

10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  

Bo
ka

	  da
tor

/N
etl

oa
n	  

Ut
skr

ift	  

e-‐b
ok

/e-‐
lju

db
ok

	  

Su
r@h

jäl
p/

web
blä

sar
e	  

Hå
rdv

aru
pro

ble
m	  

Mail
	  

Sca
nn

a	  

Slä
ktf

ors
kn

ing
	  

Le
gim

us
	  

Wi@i	  

Word
/O

rdb
eh

an
dli

ng
	  

US
B	  

Lä
sp

lat
ta/

su
rfp

lat
ta	  

Da
tab

as/
e-‐t

jän
st	  

Da
tor

miljö
	  

Ka
tal

og
sök

	  

Ta
lsy

nte
s	  

   På Mälarhöjdens skola finns just ett sådant ex-
empel. Där har man precis börjat med QR-ko-
dade recensioner. Den som läst en bok och som 
vill dela med sig av vad hen tycker, gör en kort 
film som laddas upp på skolans You Tube-sida. 
Filmen får en QR-kod (en streckkod med kva-
dratiskt mönster) som skrivs ut, och klistras in i 
boken. Nästa elev kan läsa koden med sin tele-
fon eller iPad, och få se recensionen.
– Hittills har digitalt i det fysiska handlat myck-
et om själva tekniken och apparaterna. Men jag 
tror att det är här den största vinsten för verk-
samheten ligger, att användarna och besökarna 
hjälper oss att skapa innehåll, mening och sam-
manhang, avslutar Mikael Petrén.

Noomi Herbert
Stockholms stadsbibliotek

IT-frågorna med 35 % (se bild).
Resultatet ledde till att vi ställde oss en rad frågor. 
Stämmer fördelningen av frågor med våra verk-
samhetsmål? Vad skapar en hög andel IT-frågor 
på vissa enheter och inte andra? Den diskussio-
nen är pågående, men mer konkret kommer vi 
att arbeta med enkäter som fokuserar på medar-

betarnas upplevelser och vars resultat styr inne-
hållet i två obligatoriska utbildningsdagar per år.

Erika Hjalmarsson 
Erika Svärd
Bibliotek Huddinge
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I begreppet ”e för alla” ingår förstås att infor-
mation på webben ska vara tillgänglig och an-
vändbar. För att lyckas med det behöver man 
först och främst följa standarder som WCAG 2.0. 
God teknisk tillgänglighet ger också bra sökmo-
toroptimering, eftersom Googles robotar söker 
av webben på samma sätt som en person med 
skärmläsningsprogram gör. Som offentlig verk-
samhet finns det dessutom lagkrav att följa. Hos 
www.webbriktlinjer.se finns checklistor, princi-
per och teman att utgå från. Bra att ha både in-
ternt och som beställare! 
   Men ett område som inte så lätt låter sig fång-
as i tekniska standarder är enkelhet. Vi vet att 
många användare – och ännu fler ickeanvända-
re  – har svårt att förstå våra bibliotekswebbar. 
Redan Limitprojektet visade med pinsam tydlig-
het att de inte är särskilt intuitiva. 

Varför är det så trångt på webben?

Fortfarande är det väldigt trångt och rörigt på 
många bibliotekswebbar. Många budskap, många 
stilar, många logotyper, men väldigt lite mellan-
rum. Intrycket blir rörigt och läsbarheten sänks 
för de flesta användare. Och för vissa är det vär-
re än så: informationen går helt enkelt inte fram.
   Det är lätt att dras med av tidens trender. Raka 

Mera mellanrum!
vänstermarginaler och tydliga spalter känns inte 
så hippt idag. Självklart finns det nyare sätt att 
vara tydlig, men det är också smart att fokusera 
mer på funktion än på stil. För helt säkert kom-
mer vi snart att le även åt 2010-talets ”ordmoln” 
och jättestora närbilder på vardagsting som gli-
der fram och tillbaka på sidan. 
   Ett annat argument för trängseln är att ”Det 
ryms för lite!” –  allt måste ju finnas med på för-
stasidan. Men motrepliken blir då att ”Det syns 
för lite!” – allt blir en enda sörja utan ordentli-
ga marginaler och mellanrum. Och det är synd 
när man har ett strategiskt syfte med sidan. Gra-
fisk design är ju till för att lyfta fram det vikti-
gaste och för att hjälpa användaren att navigera.

”White space is not your enemy”

Just nu pratar webbyråer mycket om renodling av 
innehåll, luftig layout och stora knappar. Orsaken 
är förstås alla smartphones och andra mindre skär-
mar som sidorna ska fungera bra på. Men också 
trenden att småplocket flyttar till sociala medier 
medan webbsidan står för den robusta och tydli-
ga grundinformationen. 
   Sparsmakat är snyggt, tydligt och faktiskt tren-
digt också. En av senare års stora succéer i design-
världen är boken White space is not your ene-

my av Kim Golombisky och Rebecca Hagen. 
De återkommer hela tiden till just detta, att mel-
lanrum inte är något negativt som ska bekäm-
pas (white space betyder mellanrum eller tom-
rum, oavsett kulör). 
   Men om man bortser från estetiken, vad är det 
som är så extra bra med mellanrum?
•	 Det förbättrar läsbarheten, speciellt för perso-

ner med koncentrationssvårigheter och dys-
lexi.

•	 Det är större chans att träffa rätt när man pe-
kar på en liten skärm eller med darriga fingrar.

•	 Innehållet i olika delar krockar inte med var-
andra även om användaren förstorar texten 
(200% är ett bra riktmärke).

•	 Konstrasten blir bättre för den som ser dåligt 
eller är färgblind (om inte bakgrunden är ett 
foto eller en färgplatta).

•	 Det är mindre risk att saker som inte hör ihop 
”smittar” varandra. Det kan annars bli både 
oklart och pinsamt till exempel om seriösa in-
slag och skoj inte tydligt skiljs åt. 

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Under Digidels medborgarvecka bjöd Tyresö bib-
liotek in medborgarna till att lära och ta del av 
bibliotekets/kommunens e-tjänster.
   Under veckan skapade vi en infopunkt på bib-
lioteket i Tyresö centrum som vi bemannade från 

Digital kunskap åt alla!
måndag 6/10 till fredag 10/10 mellan 13-15. Vi 
fick ca fyra besökare per dag. De flesta frågor rör-
de e-böcker och bibliotekets e-tjänster. Några be-
sökare passade även på att lära sig mer om kom-
munens andra e-tjänster.

Under veckan skapade vi alltså en aktivitet kring 
något som vi vanligtvis arbetar dagligen med på 
biblioteket, men vi passade på att exponera det 
extra mycket med hjälp av de bilder och affischer 
som arbetats fram inför veckan.

Vi marknadsförde evenemanget i kommunru-
tan i lokaltidningen ”Mitt i Tyresö”, på biblio-
tekets och Tyresö kommuns webbsidor, på bib-
liotekets storbildsskärmar samt på bibliotekets 
Facebooksida. Vi använde också pressmaterialet 

från Digidel för att marknadsföra evenemanget 
i bibliotekslokalen.

Text och bild
Susanne Gunnarsson
Sofia Lundmark
Tyresö bibliotek
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Nu har Internationella biblioteket öppnat sin nya 
webbplats. Adressen är densamma som tidigare, 
www.interbib.se, men webbplatsen har fått en 
bättre funktionalitet och ny design.
   På nya interbib.se går det att söka och reserve-
ra titlar ur hela IB:s bestånd, vilket i dagsläget är 
200 000 böcker på mer än 100 olika språk. Ny 
design gör det lättare att navigera och att hitta 
information om biblioteket.
   Interbib.se fortsätter att vara en flerspråkig 
webbplats, i dagsläget på sju språk förutom svens-
ka: arabiska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, 
franska och engelska. Varje språk har sin egen 
ingångssida. Information om hur du använder 
biblioteket finns på dessa språk. Även katalogens 
sökskärm, katalogrubriker och ”Mina sidor” är 
översatta till dessa sju språk.
   På webbplatsen finns länksamlingar som leder 
till fria e-resurser på olika språk och till samhälls-
information på olika språk och på lätt svenska. 
I kalendern kan du hitta de evenemang som är 
på gång på Internationella biblioteket och i kok-
boken kan du söka recept från olika världsdelar. 

Det mångspråkiga bibliotekets nya webbplats

Det är inte så lätt – att komma tillrätta med pro-
blematiken kring copyright-reglerna för alla de 
medier man vill göra tillgängliga digitalt. Det 
blev väldigt tydligt på The 11th Nordic Resour-
ce Sharing, Reference and Collection Manage-
ment Conference som ägde rum i Oslo i mitten 
av oktober. I väntan på ett mer genomgripande 
systemskifte som bättre kan dra nytta av den tek-

Copyright – en utmaning 
inom resursdelning

Barnboksveckans egna arkiv når du direkt från 
startsidan. Aktuella händelser, intervjuer och ar-
tiklar som handlar om vår verksamhet finns på 
startsidan och samlas sedan i vårt arkiv.
   Under rubriken ”För bibliotek” finns infor-
mation från lånecentralen, mallar och skyltar på 
många olika språk, beställningsformulär för de-
positioner m.m.  Där finns också tips på inköps-
ställen och vår länksamling visar vägen till infor-
mation om olika språkområdens litteratur.  För 
att reservera enstaka böcker, låna om eller bestäl-
la depositioner loggar biblioteket in med sitt lå-
nekortsnummer och sin pinkod.  
   Internationella biblioteket är både ett öppet 
bibliotek på Odengatan i Stockholm och en lå-
necentral för alla Sveriges folkbibliotek. Biblio-
teket är det enda i sitt slag i Sverige och ett av 
Europas största bibliotek när det gäller litteratur 
och annan media på olika språk.

Elisabet Risberg
Internationella biblioteket

niska utvecklingen, blev intrycket att man för-
söker hantera situationen genom avtal och olika 
nationella lösningar. 
   I Danmark har t.ex Statsbiblioteket i Århus ett 
avtal med copyrightorganisationen CopyDan, att 
scannade artiklar får levereras digitalt direkt till 
låntagare och bibliotek i Danmark. De får även 
lagra artiklarna på Statsbiblioteket, och komplet-
tera med metadata, vilket gör artiklarna sökba-
ra och möjliga att återanvända. Tjänsten nås via 
Bibliotek.dk. I Norge har man lanserat Helsebib-
lioteket.no, där personal och studenter inom den 

Bild: Amanda Bigrell

Bibblan svarar kanske inte är en e-tjänst per defi-
nition, men väl en webbtjänst med målet att hjäl-
pa allmänheten och vara till för alla. Genom ett 
unikt samarbete mellan folkbibliotek hjälps bib-
liotekarier från hela landet åt att besvara männis-

norska sjukvården får fri tillgång till ett stort an-
tal medicinska e-tidskrifter och databaser. En del 
av materialet är även tillgängligt för den norska 
allmänheten. Och på Island är det nu femton 
år sedan man bildade The Iceland Consortium, 
Hvar.is, ett arrangemang som ger hela befolk-
ningen tillgång till e-tidskrifter och databaser.

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

kors frågor. Svarstjänsten har funnits i sin nuva-
rande form sedan 2011.
   I dagarna lanserar Bibblan svarar en uppdate-
rad responsiv webbsida som är anpassad för oli-
ka skärmstorlekar. Då den mobila användingen 
ökar allt mer är detta en utveckling i tiden. Även 
sidans design och layout får ett lyft. 
   Malmö Stadsbibliotek, som numera driver 

Bibblan svarar, förväntar sig att frågorna kom-
mer öka framöver och arbetar på att rekrytera fler 
bibliotek och operatörer till tjänsten. Att jobba 
med Bibblan svarar ger kompetensutveckling och 
tillgång till ett stort och viktigt nätverk.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Bibblan svarar – 
ny responsiv webbsida
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   Det finns många anledningar att genomföra en 
övergång till Dewey. Ett system som redan an-
vänds i stora delar av världen bidrar inte bara till 
mindre arbete och lättare samarbeten för Kungli-
ga biblioteket, utan också att låntagare från hela 
världen har lättare att känna igen sig hos oss på 
folkbiblioteken. 
   För oss på Lidingö stadsbibliotek har över-
gången varit en stor tillgänglighetsfråga. Ett sys-
tem som har tio huvudavdelningar i stället för 
tjugofem ger oss större möjligheter att förenk-
la dels hylluppställning, dels hur vi presenterar 
vårt bestånd för låntagarna med större och tyd-
ligare fackavdelningar och en mer sammanhål-
len skönavdelning. I samband med omflyttningen 
har vi också passat på att förbättra vår skyltning 
och även tagit fram en ny karta som ska göra det 
enklare för våra besökare att hitta i biblioteket. 
   Under planeringsfasen, som pågick i 1,5 år, ar-
betade vi i en projektgrupp bestående av biblio-
tekschef, IT-bibliotekarie, enhetschefer för barn-, 
vuxen- och sociala avdelningen samt diskansva-
rig assistent. Vid arbetets början fanns det många 
tankar kring utförande, men inga tekniska lös-

Lidingö stadsbibliotek snart i mål med Dewey

ningar eller konkreta tillvägagångssätt och det 
var därför svårt att ta fram en realistisk tidsplan. 
Samtidigt visste vi vad vi ville förändra i biblio-
teket, vilka funktioner vi ville behålla och vilka 
lösningar vi inte ville ha. Under arbetets gång rä-
tades frågetecknen ut succesivt, tekniska lösningar 
tillkom och vi samlade in inspiration från bland 
annat olika studiebesök. 
   Utöver de stora praktiska frågorna kring om-
märkning och omflyttning av 45 000 böcker på 
vuxenavdelningen så har svårigheterna med ar-
betet främst varit katalogtekniska. Frågan om det 
äldre beståndet har varit den svåraste nöten att 
knäcka. Vår utgångspunkt var att inte ha flera 
olika system på samma bestånd och därför var 
det en förutsättning att få in klassifikationsko-
der i Dewey i alla katalogposter. Förhoppning-
en var att det arbetet skulle kunna göras tillsam-
mans med BTJ, men när det inte var möjligt 
var vi tvungna att hitta en annan lösning. Efter 
mycket tankeverksamhet tog vi inspiration från 
Deweyarbetet som Sigtuna kommuns bibliotek 
gjort och bestämde oss för att lägga in koder från 
Libris manuellt.

Arbetet med att föra över koder från Libris gjor-
des av två timanställda bibliotekarier som arbeta-
de på halvtid under tre månader. I samband med 
att det arbetet startade påbörjades även Dewey-
projektets utförandefas, som avslutades med en 
omflyttning av alla böcker i öppen hylla på vux-
enavdelningen i slutet av september i år. Så fort 
arbetet med katalogen var färdigt började vi mär-
ka om sammanlagt 45 000 böcker, ett arbete som 
pågick i cirka 4,5 månad. Samtidigt utfördes ock-
så en omfattande marknadsföringskampanj för 
att informera Lidingöborna om det nya klassi-
fikationssystemet och att biblioteket skulle hål-
las stängt under två veckor för omflyttning. Vi 
planerade även för det minibibliotek vi öppna-
de i Lidingö stadshus under tiden biblioteket var 
stängt och ett stort invigningskalas i november.
Efter några veckor med Dewey i biblioteket är 
uppfattningen att vi har lyckats med det vi pla-
nerade att åstadkomma redan under projektets 
början. Det är lättare att hitta både för besöka-
re och för personal. Flera i personalen upplever 
dessutom att det är enklare att sortera och sätta 
upp böcker när de är märkta med siffror, trots att 
många initialt var skeptiska till att hantera siffror. 
Deweyprojektet har gett oss många erfarenhe-
ter, men också öppnat upp för många möjlig-
heter. Det har gett oss möjlighet att analysera 
och förbättra många aspekter i vårt bibliotek, 
till exempel att göra en översyn i allt från orga-
nisationsstruktur i katalogen till fysiska förbätt-
ringar i bibliotekslokalen. En viktig erfarenhet 
från projektet är problematiken kring folkbib-
liotekens beroendeställning till externa leveran-
törer för att kunna driva verksamheten framåt. 
Det borde inte vara fallet, och vi måste alla ver-
ka för att externa aktörer inte ska kunna brom-
sa biblioteksutvecklingen.
   Nu fortsätter vi samma förändringsarbete på 
barnavdelningen där vi hoppas vara klara i början 
av 2015. Ommärkning och import av Deweyko-
der pågår under hösten och arbetet avslutas med 
en omflyttning av facklitteraturen kring årsskiftet.

Amelie Sarlin
Lidingö stadsbibliotek

På Lidingö stadsbibliotek är vi precis i slutet av att genomföra ett projekt som 
kändes stort, svårövergripligt och långt fram i tiden när vi började planera det 
i maj 2012, nämligen övergången mellan klassifikationssystemen SAB och DDK/
Dewey.

Illustarationer: Kaj Poikela.
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I våras drev jag en läsecirkel för vuxna på temat 
Stockholm Läser på Stadsbiblioteket. Det var en 
uppskattad cirkel med god variation i ålder och 
både män och kvinnor. Vissa var vana cirklare 
och för andra var det första gången. När termi-
nen led mot sitt slut kom den oundvikliga frå-
gan: “Och till hösten? Fortsätter vi då?” Man kan 
fortsätta. Det är enkelt. Men det leder till att ar-
betsschemat successivt fylls av fler och fler per-
manenta grupper. Och faktiskt också till att fär-
re får tillgång till bibliotekets utbud.  Man kan 
försöka stötta och uppmuntra dem att fortsätta 
på egen hand. Det fungerar ibland. Det kräver 
en viss ambition hos deltagarna och underlättas 
av grupprum på biblioteket. Man kan klippa av 
och säga att vi inte har resurser. I mitt fall blev 
det en blandning av det andra och det tredje al-
ternativet. Jag presenterade möjligheten att fort-

Nöden är uppfinningarnas moder - om en kurs i att leda läsecirklar

sätta själva. Men den här gången ville det sig inte. 
Jag gick till arbetsgruppen för att få råd. Vad kan 
vi göra? Cirkelintresset växer. Vi har besökare. Vi 
har kompetens. Vi har innehåll. Men har inte lo-
kaler tillräckligt. Och vi har inte tid för alla. Vi 
spånade; ord som nätverk, ambassadörer, boll-
plank flöt genom rummet. Jag var fortfarande på 
dåligt humör av det som kändes som ett misslyck-
ande med den först så lyckade cirkeln. Och jag 
kände en bitterhet över avsaknaden av resurser 
till att driva mängder av läsecirklar, mätta efter-
frågan. Men till slut bestämde vi oss för att tes-
ta något nytt. En kurs i att leda läsecirklar. En 
kurs där vi kunde dela med oss av våra kunska-
per, försöka inspirera till läsning och boksamtal 
och avslöja de praktiska knep vi använder när 
vi driver cirklar. Det skulle också kunna bli ett 
sätt att börja bygga ett kontaktnät med besökare 

som var extra intresserade. Besökare som samar-
betspartners. Planen blev tre kvällsträffar bestå-
ende av introduktion, teori och praktik. Enkla 
läxor mellan träffarna och en överraskning sista 
gången. Vi skrev affisch, postade på webben och 
tänkte att det blir nog inga anmälningar. Lite för 
pretentiöst. Lite för abstrakt. Men vips så ram-
lade frågorna och anmälningarna in. Från unga 
och gamla, från vana cirklare och från nybörja-
re. Från studenter, invandrare och pensionärer. 
Och från personal. Aldrig (förutom kanske när vi 
hade evenemang med Sigge Eklund) har det varit 
så stort intresse från personalen för något evene-
mang. Både i huset och från kollegor i andra de-
lar av landet. Intresset handlade om att man vil-
le starta liknande kurser på sina bibliotek; att få 
liv i den privata bokcirkeln; att kanske få själv-
förtroende till att leda något på jobbet.
   Jätteroligt! Även om innehållet återstod att ska-
pa. Vad hade vi gett oss in på, är vi experter på 
detta? Vi satte ihop ett relativt enkelt program 
med utrymme att möta deltagarnas frågor och 
behov. I gruppen diskuterade vi olika teman, vi-
sade webbtjänster och försökte tillsammans med 
deltagarna lösa deras specifika frågor och funde-
ringar. Mellan varje gång fick de en novell i läxa 
som vi cirklade kring. Vissa frågor kanske inte var 
så lätta att lösa som bibliotekarie. Till exempel: 
Hur får jag mina väninnor att bry sig mer om lit-
teratur och mindre om rosévin? Kursen har också 
fått ett eget rum på bokcirklar.se där de kan hål-
la kontakt framöver, med varandra och med oss. 
Vi planerar att träffa den här gruppen igen i ja-
nuari för att höra hur det gått med deras cirklar 
och för att kunna stötta dem om det behövs. För 
personalen som inte fick plats i den här kursen 
planerar Regionbibliotek Stockholm två kurser 
till våren. En med vuxeninriktning och en med 
barninriktning. Varje kurs består av två förmid-
dagsträffar med en veckas mellanrum. 
För biblioteksbesökarna har vi, inspirerade av Sol-
lentuna bibliotek, funderat på en speeddating för 
bokcirklare. En stor träff där man direkt på plats 
kan forma grupper utifrån läsintresse och bidra 
med tipslistor. 

Annika Hermele
Stockholms stadsbibliotek

Intresset för bokcirklar och social läsning bara växer. Har du hört det förut? 
Kanske är det sant, kanske är det bara så att vi hör mer om det. Säkert är i 
alla fall att det blivit lättare att få tillgång till böcker och att verktygen för att 
dela sin läsning blir fler. En viss cirkeltrend kan nog också skönjas; från Kristina 
Lugns litteraturcirkel i Hökarängen till Tv-cirkel om Downton Abbey. Många 
som vill vara med i en bokcirkel vänder sig till biblioteken. Bara på stadsbibli-
oteket har vi en mängd olika cirklar om allt från lyrik till pekböcker. Oftast är 
cirklarna som vi driver inriktade på tema eller målgrupp. De “vanliga” cirklar-
na hinner vi knappt med. 

Foto: Hanna Johansson



14

Regionbibliotek Stockholm har under flera år an-
vänt metoden observation för att bistå länets bib-
liotek med underlag så att de på goda grunder 
kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, 
öppettider eller arbetssätt. Vi säger att vi observe-
rar men använder i praktiken flera olika observa-
tionsmetoder. I den här studien har vi genomgå-
ende använt metoden TTT för att kartlägga hur 
biblioteksrummet används. Malin Ögland har 
genomfört denna studie som vi kallar Från Kalix 
till Ystad – observationer på folkbibliotek. I stu-
dien ingår 16 kommuner och 17 bibliotek över 
hela landet där 1000-tals rumsliga ögonblicksbil-
der berättar vad som sker på våra folkbibliotek. 
Observationerna fungerar som ett bra komple-
ment till den officiella folkbiblioteksstatistiken. 
Regionbibliotek Stockholm vill genom denna 
skrift ge folkbibliotek ytterligare ett verktyg för 
att underlag till analys och utveckling av verk-
samheten.
   Skriften kan beställas från Regionbibliotek 
Stockholm eller laddas ner via webben. 

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

Från Kalix till Ystad

Bokomslag: Amanda Bigrell

På Stockholms stadsbibliotek händer just nu ma-
giskt hemliga saker. Vid ombyggnationen 
av några bibliotek hittades gamla, väl låsta skåp. 
Vi tyckte att det var väldigt charmigt och bestäm-
de oss för att ställa skåpen i biblioteket, men det 
skulle vi aldrig ha gjort… Skåpen hade tillhört en 
gammal bibliotekarie som jobbade i Stockholm, 
och som brukade ställa in alla nya medier i skå-
pen för att kunna ha dem för sig själv. Men his-
torien om bibliotekarien slutar väldigt mystiskt, 
för det sägs att den här bibliotekarien en dag bara 
försvann. Ingen vet vart hen tog vägen… och nå-
got märkligt är det allt med skåpen…
   Så börjar berättelsen om den försvunne bibli-
otekarien och de hemliga skåpen. Skåpen är en 
del av SSBs satsning på läsfrämjande verksamhet 
för barn 9-12 år på eftermiddagar, helger och lov. 
Vi ville göra något extra för den här målgruppen 
och funderade länge på hur. Resultat blev Hem-
liga skåpens sällskap, en klubb där medlemmar-
na får tillgång till skåpets alla hemligheter: nya 
medier, tävlingar, skrivstafetter med mera. För-
utom själva skåpen har vi tagit fram en logga för 
klistermärken och knappar som barnen får när 
de blir medlemmar. Medlemmar blir de genom 
att svara på frågorna. Vilken är den bästa bok du 
läst? Och vilken är den sämsta bok du läst? De 
kommande veckorna lanseras klubben på bibli-
oteken i Rinkeby, Tensta, Husby, Farsta, Bred-
äng och Skärholmen och i kommande Länsnytt 
kommer du kunna läsa mer om Hemliga skå-
pens sällskap.

Lovisa Furendal Berndt
Stockholms stadsbibliotek

Hemliga skåpens sällskap

27 oktober invigdes biblioteket i Arena Rotebro 
med författarbesök och dans. Biblioteket drivs i 
samverkan med dansföreningar och i lokalerna 
finns en stor tom sal. Bibliotekens medier och 
en del av inredningen har flyttats från Norrvi-
kens bibliotek som numera är stängt. Biblioteket 
i Arena Rotebro kommer att ha meröppet vilket 
innebär att låntagare, skolor, förskolor och an-
dra som har lånekort kan komma in i lokalerna 
när det är obemannat.

Bibliotekarie Bibbi Ahlberg berättar att det är 
härligt att se hur Rotebroborna intar biblioteket 
och gör det till sitt. Själv inspireras jag av atmos-
fären av Reggio Emilio-pedagogiken som genom-
syrade Norrvikens bibliotek och av alla barn och 
vuxna som besöker biblioteket medan jag är där. 

Cecilia Bengtsson 
Regionbibliotek Stockholm 

Arena Rotebro

Foto: Cecilia Bengtsson
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I januari invigde vi Märsta bibliotek och konst-
hall i nybyggda lokaler i Märsta centrum och vi 
kommer att sluta 2014 som det började - med 
ett nytt bibliotek. Den här gången är det Valsta 
bibliotek som flyttar in i nya lokaler i Valsta cen-
trum. Valstabibliotek har legat i samma lokaler i 
Valstaskolan sedan skolan och biblioteket bygg-
des i slutet av 60-talet. Fram till 1994 var Valsta 
bibliotek kommunens huvudbibliotek. De se-
naste 20 åren har det fungerat som ett integre-
rat skol- och folkbibliotek i stadsdelen Valsta. 
   I samband med flytten till nya lokaler hoppas 
vi kunna erbjuda en bättre kommunal service 
till de som bor i Valsta. Biblioteket kommer att 
bli navet i en samverkan med kommunens enhet 
för Service och Bemötande och Valstasatsning-
en, en samverkan mellan Sigtuna kommun och 

N
ytt bibliotek i Valsta

Sigtunahem med uppgift att utveckla stadsde-
len Valsta/Steninge utifrån ett boendeperspek-
tiv. Vi kommer att dela lokaler och ser detta som 
en möjlighet för biblioteket att nå nya grupper 
och att kunna erbjuda nya tjänster. 
   De nya lokalerna kommer att vara ungefär 
lika stora som de gamla, ca 500 m2, och rym-
mer förutom bokhallen ett arbetsrum och tre 
grupprum. Den 13 december inviger vi de för-
sta två tredjedelarna av den yta biblioteket kom-
mer att ha när allt är färdigt. Valsta centrum ge-
nomgår just nu en genomgripande renovering 
och barnavdelningen kommer inte att vara helt 
utbyggd förrän i juli 2015. 

Conny Odengrund
Sigtuna kommuns bibliotek

Foto: Anders Sporring.

Vill du undersöka dina praktiska kunskaper och 
fundera över vad som är verklig kvalitet i bibli-
oteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, 
människosyn, bildning och bibliotekens idéhis-
toria? Vill du tillsammans med andra biblioteka-
rier fundera över hur era erfarenheter och teore-
tiska kunskaper på bästa sätt kan samverka inom 
ert yrke? Regionbibliotek Stockholm inbjuder till 
kursen Omdöme, bildning och det mellanmänsk-
liga mötet i samarbete med Centrum för praktisk 
kunskap vid Södertörns högskola.

På kursen kommer man att utgå ifrån deltagarnas 
erfarenheter vilka belyses ifrån olika perspektiv och 
teorier. Eget skrivande är här en central metod för 
att reflektera över den egna yrkesrollen. Deltagar-
na kommer på detta sätt att träna sig i analys av 
bibliotekariens professionella omdöme, handlings-
fält och yrkeskunnande. 

Deltagarna utgår i sitt skrivande från en egenupp-
levd och svårbedömd handlingssituation i den egna 
yrkespraktiken som bibliotekarie. Situationen i frå-
ga hämtas ur deltagarnas erfarenhet och under-
söks genom att man ställer frågor till sin berättelse 
och prövar teoretiska eller andra utifrånkommande 
perspektiv som kan föra undersökningen vidare. 
Arbetet sker genom föreläsningar, processkrivan-
de och lärarledda skrivseminarier där deltagarna 
läser, samtalar om texterna och hjälps åt att föra 
de olika texterna vidare. Slutprodukten är en ut-
vecklad essä. 

Kursen ges under tiden februari – november 2015. 
Läs mer på Regionbibliotek Stockholms webbplats.

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

Kurs i 
bibliotekariens 
praktiska 
kunskap



Vilken roll spelade folkbibliotekens insatser under kampanjen 
Digidel2013? 

Utan biblioteken hade vi inte kunnat bygga upp det digidelnätverk 
vi har idag. Så det är klart att folkbibliotekens insatser var och är 
fortfarande mycket viktiga. Jag glömmer aldrig den 3 december 
2010, det var den dagen då 16 partners signerade ett historiskt 
upprop för digital delaktighet. Vi befann oss i .SE:s lokaler och alla 
skrev under uppropet, några grät en skvätt och sedan skålade vi i 
Pommac.  

Varifrån kommer ditt stora engagemang för frågor kring digital 
delaktighet?

Jag har nog alltid tyckt att det varit viktigt att alla får sina röster 
hörda. Efter att ha arbetat väldigt länge inom webb och reklambran-
schen, var jag redo för helt nya utmaningar och längtade efter att 
arbeta mer med samverkan och påverkansarbete. Jag hade bestämt 
mig för att bara göra saker jag inte gjort tidigare. Det första jag 
gjorde var att sätta namnet “Digidel”. Det vart en snackis, först var 
det inte alls självklart att det skulle heta det. Det andra jag gjorde 
var att få in “icke-hierarkiskt nätverk” i beskrivningen, på det sättet 
kunde nätverket leva vidare även när kampanjen Digidel2013 var 
slut. Vilket visade sig fungera bra, Digidelnätverket lever vidare.

Varför är det så viktigt med frågor kring digitala fri- och rättigheter? 

I Svenskarna och Internet svarar 67% att de inte har något att dölja 
när det gäller internet och den personliga integriteten på nätet. Jag 
upplever att de flesta inte riktigt vet exakt vad kontroll och massö-
vervakning innebär. Så vi (Föreningen för Digitala Fri - och rättig-
heter på Internet) arbetar med att upplysa och utbilda människor 
i digitalt självförsvar, bland annat genom att köra Tor och arrangera 
kryptopartyn. Vi lär ut om integritet och säkerhet, och en får prova 
på att kryptera på olika sätt. Jag tror nämligen att om du fick frågan 
“Skulle du vilja att alla kan se och höra precis allt du gör dygnet 
runt?” skulle svaret se lite annorlunda ut.

Varifrån kommer intresset från olika aktörer att delta i nationella sats-
ningar som Medborgarveckan och Get Online Week tror du?

Kraften av att göra något tillsammans med andra såklart! Det är en 
helt annan grej att köra något på sitt bibliotek och att köra något 
på sitt bibliotek och veta att en gör det samtidigt som det sker över 
hela Sverige eller över hela Europa. Det är viktigt att få känna att en 
är en del av något större och att förändring sker på grund av det. 

Vad är egentligen Geek Girl Meetup?
Geek Girl Meetup IF är ett nätverk men också en ideell förening i 
Sverige som arbetar med att lyfta och skapa nya kvinnliga förebil-
der inom teknik, IT och startups. Då allt arbete sker ideellt gör vi 
detta på kvällar och helger. Vi finns på flera platser i Sverige bland 
annat Öresund, Göteborg och Umeå. Förutom GGM finns också 
Geek Girl Minis och GGM+ som går ut på visa att allt är möjligt 
oavsett ålder, som att dra igång en startup, programmera eller bygga 
robotar. Aktiviteter och konferenser sker när vi har tid och lust, 
men varje år arrangerar vi alltid ett riksevent. I år var vi på Tekniska 
Museet och då var det makertema.

Kan du rekommendera en bok du läst?
Ja, jag skulle vilja rekommendera alla att läsa Liv Strömquists al-
bum “Kunskapens frukt”. Den innehåller även hennes 40 sidor långa 
mens-serie Blood Mountain, som var utgångspunkt för hennes Som-
marprogram i P1.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Hanna Johansson
Foto: Kristina Alexanderson 

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Linda Sandberg
arbetade med att bygga upp nätverket Di-

gidel och med kampanjen Digidel2013 på 

kansliet, som drevs av Stiftelsen för inter-

netinfrastruktur (.SE). Efter Digidel2013 

har Linda jobbat vidare med Digidelnät-

verket som projektledare för Get Online 

Week (GOW) samt för Medborgarveckan 

2014. Linda har varit med och startat upp 

Geek Girl Meetup Ideella Förening i Sveri-

ge som bland annat arbetar med att lyfta 

fler kvinnliga förebilder inom IT-branschen. 

Linda driver det egna företaget Copylinda 

och sitter också med DFRI:s styrelse (För-

eningen för Digitala Fri - och rättigheter 

på Internet).


