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Samtal

När människor besöker biblioteket för att hitta litteratur eller information ber de ofta personalen om hjälp, och ett referenssamtal uppstår. Biblioteken 
månar om att ge ett bra bemötande, men hur vet vi att vi utför ett bra referenssamtal och har kvalitet i tjänsten? På Regionbibliotek Stockholm har vi 
testat en kvalitetsmodell på bibliotekens referenssamtal i fysisk och virtuell miljö, i jakt på användbara kvalitetsmarkörer. I detta nummer berättar vi lite 
om vårt arbete.

Samtal på bibliotek förs även under mer arrangerade former, då biblioteket bjuder in till dialog kring aktuella samhällsfrågor. Exempel på detta är pro-
gramserien STHLM PRATAR på Stockholm stadsbibliotek och iScaféer på biblioteken i Nacka.
I ett segregerat samhälle behövs fler mötesplatser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. På bibliotekens språkcaféer kan människor träffas 
för att prata svenska eller andra språk de vill bli bättre på. Det ideella initiativet Svenska med baby är tänkt för att skapa möten mellan barn och föräld-
rar med ursprung i hela världen. Konceptet har spridit sig över landet och för Södertälje bibliotek ligger samarbetet med Svenska med baby helt i linje 
med hur de vill arbeta för att skapa möten över gränserna.

Många besöker biblioteket för att låna böcker, men slutet på boken är bara början och vi vill gärna prata med andra om det vi läser. Därför ordnar många 
bibliotek läsecirklar där människor kan diskutera böcker och lära känna varandra. 
I detta nummer kan vi läsa om bokcirklar på biblioteken i Sollentuna, 
Upplands-Bro och på bokcirklar.se. Ibland säger vi att ”böckerna samtalar 
med varandra” mellan olika tider och genrer, att de påverkar varandra och 
vår förståelse av det lästa. Att samtala om böcker föder i sin tur 
nya kopplingar, vilket bibliotekarierna bakom podden Solen 
ofta upptäcker. 

Med detta önskar vi på 
Regionbibliotek Stockholm 
en skön sommar!

Lotta Aleman
Hanna Johansson
Britt Löfdahl
Karin Sundström

Vad är ett samtal, annat än kommunikation mellan två eller flera personer i syftet att förstå var-
andra? Vilka samtal förs idag och på vilka platser, och vad betyder de för oss som människor?
På biblioteken omges vi dagligen av samtal i olika former, mellan besökare och personal, mellan 
olika sällskap eller kanske efter ett intressant författarbesök. Spontana samtal mellan främling-
ar kan uppstå över schackbordet, framför fotoutställningen eller mellan bokhyllorna.

Foto: Cecilia Bengtsson
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Till hösten uppdaterar Litteraturbanken sitt gränssnitt, och sidan kom-
mer därmed att få ett nytt utseende och utökade sökfunktioner. I vän-
tan på detta går det utmärkt att som vanligt ladda hem kända och okän-
da svenska klassiker som e-böcker, helt utan kostnad. En mängd svenska 
författare väntar på hugade sommarläsare!

Fjärde upplagan av Sigtuna Litteraturfestival går av stapeln 22-23 au-
gusti.Botanisera i det spännande programmet på sigtunalitteraturfestival.se 
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Som partners till Kungliga biblioteket arbetar Re-
gionbibliotek Stockholm med att testa om en 
kvalitetsmodell går att använda på bibliotekens 
referenssamtal i fysisk och virtuell biblioteksmil-
jö. Kvalitetsmodellen har utvecklats av Kungliga 
biblioteket. Här berättar vi lite om detta arbete.
Enligt modellen finns det elva olika kvalitets-
parametrar som tillsammans ska kunna sägas 
utgöra kvalitet:

•	 Pålitlighet
•	 Lyhördhet
•	 Kompetens
•	 Tillgänglighet
•	 Tillmötesgående
•	 Kommunikation
•	 Trovärdighet
•	 Trygghet
•	 Rättelse
•	 Förståelse/kunskap om kunden
•	 Påtagliga faktorer

   Den fråga vi arbetar med är: om dessa elva kva-
litetsparametrar tillsammans utgör kvalitet i re-
ferenssamtalet, går det då att hitta markörer för 
respektive parameter i personalens samtal med 
besökaren? Vi har tittat på tjänstekvalitet och på 
personalens insatser, det handlar alltså inte om 
att ta reda på vad användaren av tjänsten tycker. 

Fördjupade samtal på biblioteken

   Vi har haft många samtal med biblioteksper-
sonal under 2013-2014, då vi har diskuterat pa-
rametrarna och samlat in förslag på markörer för 
kvalitet. Britt Löfdahl har pratat om referenssam-
talet i den fysiska biblioteksmiljön med samman-
lagt 40 bibliotekarier i Stockholms län. För det 
virtuella referenssamtalet har kvalitetsmodellen 
testats på Bibblan svarars referenssamtal på Twit-
ter. Hanna Johansson har intervjuat elva bibliote-
karier i landet som ingår i Bibblan svarars ”sociala 
specialstyrka”, som söker upp och besvarar frågor 
på Twitter. Dessa har resonerat kring kvalitetspa-
rametrarna utifrån Bibblan svarars twitterdialo-
ger. Twittersamtalen valdes inledningsvis då det 
är dessa som mest liknar ”traditionella referens-
samtal” där det uppstår en dialog med frågestäl-
lare, inte bara en fråga-svar-situation.
Markörer för kvalitet

   Samtalen om referenssamtalet har bearbetats 
till checklistor med ett antal kvalitetsmarkörer 
som tillsammans ger en bild av vad som står för 
kvalitet i ett referenssamtal. Här är några exem-
pel som framkom för det fysiska referenssamtalet:
   Markörer för pålitlighet kan vara att vara käll-
kritisk, att ta hjälp av kollegor, att vara objektiv. 
Lyhördhet handlar om att ta sig tid att lyssna, att 
känna av och anpassa sig till den person man pra-

tar med och hitta rätt nivå på materialet. Kom-
munikation kan handla om sådant som att med 
kroppsspråk och ögonkontakt visa att man lyss-
nar på besökaren, att inte använda internt språk 
och att vara pedagogiskt tydlig
   Viktiga markörer för pålitlighet i ett virtuellt 
referenssamtal är att alltid bekräfta att vi sett frå-
gan, även om vi inte kan svara direkt. Att ange 
källa, tala om var vi har hittat svaret. Att svara på 
alla frågor vi får och inte tappa bort frågor i twit-
terflödet. Lyhördhet i ett virtuellt referenssam-
tal visar vi genom att ställa följdfrågor och gå in 
i dialog med frågeställaren. Samt att visa intres-
se för frågan, svara med entusiasm. Lyhördhet 
är även att hänga med i diskussionerna på Twit-
ter, bidra med relevant information och lyfta ak-
tuella ämnen. 
   I samtalen om virtuella referenssamtal, fram-
kom det många markörer som är viktiga just för 
att samtalen sker i virtuell miljö. På Twitter är 
det viktigt att besvara alla frågor som bibliote-
ket får och inte tappa bort frågor, vilket kanske 
inte är riktigt lika lätt hänt i fysisk biblioteksmil-
jö. En digital smiley kan ersätta ögonkontakt el-
ler ett leende.
Same, same but different?

Samtidigt har vårt arbete visat att det finns flera 
likheter mellan bibliotekens virtuella och fysiska 
referenssamtal när vi pratar om vad som står för 
kvalitet. Ett exempel är parametern kompetens, 
där bra sökkunskaper såväl som djupare littera-
turkunskaper ansågs viktigt både för det fysiska 
och virtuella referenssamtalet. Trygghet hand-
lar både virtuellt och i en fysisk referensdisk om 
sådant som att ta frågorna på allvar, att tänka på 
sekretessen och alltid ge ett vänligt bemötande. 
   I arbetet har det framför allt framkommit hur 
viktiga människorna bakom en referenstjänst är, 
i virtuell såväl som fysisk biblioteksmiljö. Det är 
det mänskliga i mötet som skapar kvalitet, för-
mågan att ta reda på vad frågeställaren vill veta, 
att anpassa tonläge efter samtalet och skapa för-
troende.

Hanna Johansson 
Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

Referenssamtalet – en fråga om kvalitet?

Hur vet vi att vi är pålitliga och lyhörda i ett referenssamtal med en biblioteks-
användare? Hur gör vi för att förmedla tillgänglighet och trygghet?

Foton: Cecilia Bengtsson
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Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kun-
skaper krävs? Var går gränsen för yrkesrollen och 
hur kan man beskriva kvalitet inom yrket? Det-
ta och många andra frågor har en grupp biblio-
tekarier utforskat i kursen Omdöme, bildning och 
det mellanmänskliga mötet: en utbildning i biblio-
tekariens praktiska kunskap som under våren ge-
nomförts som ett samarbetsprojekt mellan Regi-
onbibliotek Stockholm och Centrum för praktisk 
kunskap på Södertörns högskola. 
   Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma bib-
liotekarier som reflekterar gemensamt kring för-
ändringar i yrkesrollen och de kunskapsmässiga, 
samhällsmässiga och etiska utmaningar de ställs 
inför. Deltagarna skriver en essä med utgång-
punkt i en egenupplevd och svårbedömd hand-
lingssituation, då yrkeskunnandet och yrkesrol-
len ställs på sin spets. Texterna visar på bredden 

i bibliotekariens handlingsfält: Vad ska jag göra 
med barn på biblioteket som har lämnats där utan 
uppsikt en hel dag? Måste jag kunna lösa teknis-
ka datorfrågor kring e-bok-lån? Ska man utan att 
kommentera låna ut Hitlers Mein Kampf? Hur 
ska jag bedöma litteratur på ett språk jag inte 
behärskar?  Monika Baruch, bibliotekarie på ett 
av stadsdelsbiblioteken inom Stockholms stads-
bibliotek,  är en av deltagarna på kursen. Här-
nedan kan ni läsa ett kort utdrag ur hennes essä. 
   Möten med låntagarna, det visar Monikas essä, 
är ofta korta och det gäller att träffa snabba be-
slut, att bedöma situationen och människor. Ar-
betet kräver att man pendlar mellan rutinarbe-
ten, teknisk support och existentiella frågor. Som 
bibliotekarie måste man ta ställning till verksam-
hetens krav på effektivitet och serviceinriktning. 
Det gäller att förhålla sig till de låntagare som ger 

”poäng” i statistiken och de som har hamnat ut-
anför systemet men letar efter en plats där de fort-
farande är välkomna. I gemensamma diskussioner 
kring texterna lyfts frågan om yrkesrollens defini-
tion och kunskapskraven som bibliotekarier ställs 
inför. Varför gör jag som jag gör? Vilken roll spe-
lar vanor och rutiner för mitt handlande? Vilka 
är de ekonomiska, politiska, personliga, kultu-
rella osv. förutsättningarna för yrkesutövningen?
Det egna skrivandet är här en central metod för 
att reflektera över den egna yrkesrollen. En me-
tod för att försöka sätta ord på det man gör och 
träna sig i att analysera bibliotekariens professio-
nella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande.   

Eva Schwarz
Södertörns högskola 

Vad gör egentligen en bibliotekarie?

   Det är en tidig vintereftermiddag och min kol-
lega och jag står i informationsdisken. Framför 
oss, på andra sidan disken, befinner sig en lång 
kö av besökare som väntar på hjälp, ärendena är 
många och sinsemellan olika […] Flera ärenden 
tar tid och det blir lite irriterad stämning bland 
besökarna i kön, det hörs rop på hjälp bortifrån 
datorerna och kopiatorn. Jag försöker hålla stres-
sen borta, alla ska få hjälp med sitt i sinom tid. 
Tiden rinner och irritationen bland besökarna 
ökar, några trampar uppgivet och någon suck-
ar hörbart. […] 
   En man fångar upp mig när jag passerar de pu-
blika datorerna, säger att han vill ha hjälp med att 
vidarebefordra en flygbiljett till en annan persons 
e-postadress. Lånetiden på hans dator tickar mot 
sitt slut och han signalerar att det är bråttom. Jag 
ser hans uppenbara oro som spiller över på mig 
och vi försöker tillsammans, men inkorgen stängs 
och han loggas ut. Problemet blir snabbt gemen-
samt och i förbifarten nämner han för min kol-
lega att jag har haft bort hans dokument. […] 
En liten stund senare kommer en kvinna in på 
biblioteket med sin son i 10-årsåldern. Hon kan 
ytterst lite svenska och sonen hjälper till att tol-

ka när hon förmedlar att hon vill låna böcker på 
lättläst svenska. Vi går tillsammans till hyllan för 
lättläst, där jag visar henne exempel på olika böck-
er och passar på att nämna att flera av våra bib-
liotek erbjuder Språkcafé, där man tillsammans 
med andra dricker kaffe eller te och tränar på att 
prata svenska. Hon blir intresserad och har många 
frågor. Men snart måste jag återvända till infor-
mationsdisken och avlasta min kollega. Jag ber 
kvinnan titta på böckerna i lugn och ro och där-
efter komma till mig så att jag kan hjälpa henne 
vidare. Sedan ser jag henne inte mer. Kanske sö-
ker hon upp min kollega, kanske bedömer hon 
att det är för lång kö och bestämmer sig för att 
komma igen en annan dag? Kanske blir hon be-
sviken och kommer aldrig mer tillbaka? 
När jag efter två timmar blir avlöst och lämnar 
över min plats i informationsdisken till en kolle-
ga är jag trött. Känslan av otillräcklighet gnager 
[…] Jag funderar över de här två besökarna, de-
ras behov och vilken hjälp de fick av mig. Gjor-
de jag en felprioritering?

Monika Baruch
Stockholms stadsbibliotek 

En eftermiddag i informationsdisken
Vad är praktisk kunskap?

”Det är yrkeslivets kunskapsteori, med be-
toning på mellanmänskliga yrken, som be-
funnit sig i fokus för Centrum för praktisk 
kunskaps ansträngningar genom åren. Med 
mellanmänskliga yrken avses här relations-
baserade yrken där förmågan att möta an-
dra människor är avgörande för yrkeskun-
nandet”

”Målet har varit att få till stånd dialoger 
mellan praktik och forskning där den ’tys-
ta kunskapen’ kan få röst och på så sätt 
värdesättas, men också kritiskt betraktas 
och utvecklas. ”

Ur: Vad är praktisk kunskap? 
Red. Jonna Bornemark & 
Fredrik Svenaeus, 
Södertörns högskola, 2009  

Centrum för Praktisk kunskap finns på Sö-
dertörns högskola sedan 2001. 
www.sh.se/cpk
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Goda samtal kan föras oavsett om ämnet, temat, 
är på förhand definierat eller helt öppet för vad 
som känns aktuellt för dagen. Denna form av 
samtal kräver en erfaren dialogvärd som inleder 
och avrundar samtalet och som ser till att alla sam-
talsdeltagare får komma till tals och till lyssnan-
de. Goda samtal kräver också en fysisk plats som 
förknippas med möten mellan människor. Här 
kommer biblioteken in som synnerligen lämpli-
ga icke-kommersiella arenor.
På Orminge bibliotek har Initiativ Samutveck-
ling (iS!) arrangerat goda samtal, s.k. iScaféer, se-
dan vårterminen 2014 och på biblioteket i Nacka 
Forum sedan vårterminen 2015. Initiativ Sam-
utveckling  är en ideell förening som är politiskt 
och religiöst obunden med mottot ”Det goda 
samtalets väg” och som arbetar för att utveck-
la samtalsklimatet i samhället som en förutsätt-
ning för samhällsutveckling, demokrati och fred. 
   iScaféerna hålls varannan söndag eftermiddag, 6 
gånger per termin, och pågår under 1 1/2 timme. 
Exempel på teman har varit makt, integration, 
kultur, lönsamhet, samtalsklimat och värderings-
förskjutning. Många samtalsdeltagare uttrycker 
att samtalen är intressanta, ger mening, ger nä-
ring, ger möjlighet att bidra och gör en glad. El-
ler som en deltagare sa ”man är bara sig själv och 
ändå blir man liksom starkare”. I Orminge där 
vi har statistik för 3 terminer kommer i genom-
snitt 7 deltagare per iScafé!.
I Orminge bibliotek sitter man strax innanför en-
trén där tidningarna och tidskrifterna är placera-
de och samtalar runt ett bord.
I Nacka Forum bibliotek sitter man också öppet 
i bibliotekslokalen men lite mer avsides. 
På båda biblioteken märker vi en nyfikenhet och 

ett intresse från våra besökare kring dessa iSca-
féer just för att man kan komma och bara lyssna 
eller delta i ett samtal utan krav. Samtalen kan 
ibland bli högljudda och då locka till sig övriga 
besökare som kan stå lite på avstånd och lyssna. 
Men att de fyller en viktig funktion är vi överty-
gade om likväl som att det är naturligt och vik-
tigt att det offentliga samtalet förs på biblioteket.
   Följande är ett exempel på hur ett samtal kan gå 
till: Sju män i åldrarna 30 – 91 år samlades idag 
på Orminge bibliotek uti Nacka kommun. Sju 
udda fåglar som vågade berätta om sin ensamhet 
och utsatthet – och samtidigt dela sin visdom i 
ett djup och med ett engagemang som inte vil-
le ta slut. Vi var sårbara och utforskande kring 
samhällets och individers lögner och spel – och 
hur skönt det är att ”främlingar emellan” upp-
täcka hur lika vi är. Oavsett om vi bott i Sverige 
bara i ett par år, eller i över 90 år.
   Vi avhandlade snabbmat och medicin, Putin 
och Gandhi, vår egen rädsla och vad trygghet gör 
med en, kultur som vår skapande mening och 
ekonomi som medel (inte mål), inkludering och 
exkludering, starkt försvar och icke-våld, stress 
och mindfulness, konsten att vara läraktig och 
uppmärksam, rätten att bli sedd och respekte-
rad. Jag var rörd efteråt. Sju lite udda män i sjä-
larnas gemenskap, ingen ville gå ur mötet eller 
gå hem. När vi väl skildes var det med en spon-
tan applåd och värme.

Per Hörberg
Initiativ Samutveckling

Helena Torsslow Nelander
Nacka kommunala bibliotek

Biblioteken, neutrala mötesplatser

   En kväll i månaden samlas stockholmare på 
Stadsbiblioteket för att prata ”Stockholmsnack-
isar”. I en tid då vi allt oftare umgås via datorn 
och sociala medier tyckte vi att det var hög tid 
att flytta samtalen från nätet till biblioteket, en av 
Stockholms få allmänna mötesplatser. Att kunna 
föra öppna samtal på offentliga platser känns allt 
mer angeläget och att döma av stockholmarnas 
uppskattande reaktioner är vi övertygade om att 
detta är en för biblioteken viktig uppgift. Efter-
som mediernas intresse för STHLM PRATAR 
också har varit stort förstår vi att vi ligger rätt i 
tiden. Det finns helt enkelt ett sug efter publika 
samtal och möten.
   Januari 2014 drog vi igång STHLM PRATAR. 
Stockholmare som vill prata, lyssna, lära, reflekte-
ra och få nya perspektiv på aktuella ämnen som 
rör Stockholm är välkomna att vara med i sam-
talen som äger rum i vår programhörna en tors-
dag i månaden. 
   Ämnena väljs ut efter vad vi snappar upp från 
nyhetsmedia och lunchrum. Det kan vara om 
Stockholms kafékultur, BB-krisen, tiggeriet på 
våra gator, rivningsvågen, Husby-kravallerna, Ef-
ter valet – vad händer i stan, gentrifiering, den al-
koholfria trenden, julfirandet i Stockholm, Slus-
sen, kollektivtrafiken, EU-migranternas situation 
och om Unga Klaras och Stadsbibliotekets sam-
arbete kring rasism. Vissa ämnen som t ex Slus-
sen, EU-migranter och stadsplanering drar mer 
pratglada stockholmare än andra.
   Till varje samtal bjuder vi in två eller tre gäster 
som är extra insatta och engagerade i frågan och 
våra gäster är mer eller mindre välkända. Samta-
len leds av studerande från Journalisthögskolan. 
De ingår också i vår redaktion och tillsammans 
jobbar vi fram ämnen och frågor. Anne Dehaim 
och Cecilia Åkerdahl från Stockholms stadsbib-
liotek ansvarar också för programmen.
Följ STHLM PRATAR på Facebook!

Cecilia Åkerdahl
Stockholms stadsbibliotek

Foto: Kjell Johansson

Samtal i angelägna samhällsfrågor behövs mer än någonsin i vårt samhälle. Goda sam-
tal, öppna samtal där vi verkligen lyssnar till varandra och varandras olika erfarenheter 
och perspektiv. Respektfulla samtal mellan individer, människor i vårt samhälle. 
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Svenska med baby

Svenska med baby startades av Karin Bruce och 
Ylva Strander, och drivs sedan sommaren 2013 av 
Anna Libiets Jacobson, med föreningen Interna-
tionella bekantskaper som huvudman.  Allt starta-
de med en fundering runt hur man kan råda bot 
på ett segregerat samhälle som saknar naturliga 
mötesplatser för människor med olika bakgrund 
och språknivå. Hur skapar vi ett Sverige för alla 
om vi aldrig möts? Svenska med baby är tänkt 
för att skapa nya möten mellan barn och för-
äldralediga från olika bostadsområden och med 
ursprung i hela världen. Genom öppna föräld-
ragrupper och gemensamma aktiviteter ges möj-
lighet till språkträning, nya sociala nätverk och 
stöd i frågor som rör samhälle och föräldraskap. 
Sedan starten i Stockholm i slutet av 2012 har 
Svenska med baby haft över 2000 besök, med 
deltagare från hela Stockholmsområdet och med 
ursprung i mer än 60 länder. 
Svenska med baby har till stor del drivits och ut-
vecklats på ideell basis. Men i mars 2014 tillde-
lades Svenska med baby Aftonbladets pris Årets 
Wendela, och i april beviljades medel från All-
männa arvsfonden. I maj 2014 gick Sacoförbun-

det Jusek in som partner. Svenska med Baby är 
politiskt och religiöst obundet, det är gratis för 
deltagarna att vara med, och ingen föranmälan 
krävs. 
En utmaning har varit att nå ut till deltagare. 
Svenska med baby marknadsförs med hjälp av 
affischer och flygblad, men det är oftast genom 
det personliga mötet som nya deltagare nås. Det 
har visat sig bra att informera på SFI-skolor, öpp-
na förskolor och BVC. Svenska med baby har 
också en Facebook-sida med stor aktivitet och 
många följare. 
Upplägget för träffarna är enkelt: en eller ett par 
gruppansvariga som pratar bra svenska håller i 
träffarna, ser till att det finns fika och att man 
har ett nytt tema för varje träff att samtala runt. 
Populära teman är barnets mat, sömn, att börja 
förskolan och teman som följer kalendern, t ex 
semmeldagen och påskfirande.
På stadsbiblioteket i Södertälje startade vi vårt 
samarbete i februari 2015, träffarna ligger på en 
fast tid varje vecka och så här långt har vi haft ca 
åtta träffar. Det har kommit ett varierande antal 
deltagare varje gång från fem till tio stycken. Vi 

Foto: Susanne Tillbom

För Biblioteken i Södertälje känns Svenska med baby som en väldigt given sam-
marbetspartner, konceptet med möten mellan småbarnsföräldrar över gränser-
na är något som ligger helt i linje med hur vi vill arbeta.

Små korta, intressanta, roliga, spännande, vardag-
liga, enkla, komplicerade och helt vanliga möten 
får vi vara del i på biblioteket. Vi pratar om nå-
gon bok någon har just läst, eller vill läsa, ett li-
tet samtal om vädret eller för den delen livet, om 
någon film man precis lånat och sett, eller om nå-
got helt annat. Ja, alla korta små möten och sam-
tal som pågår på biblioteket, det är så härligt. 
Nyss var jag på Öppna förskolan och mötte de 
små ljuvliga barnen och deras vuxna, samtal upp-
står om böcker, läsning, bibliotek och orden som 
behövs för att vara delaktig. Och det mysiga att 
få sitta nära med en stor och få en berättelse - 
det är livet!

Kerstin Lidman skriver om sin vardag 
på Ekerö biblioteks Facebooksida.

har presenterat oss för varandra, pratat lite om 
vilket ursprung alla har, och vilka språk man pra-
tar. Vidare så har vi haft olika teman, och sjung-
it barnsånger. En deltagare som är sjuksköterska 
har hållit i en träff, och hade då tema barnmat, 
något som var väldigt uppskattat. Den 29 maj 
kommer Armina Etmina från centrum för sam-
hällsorientering på besök. Den sjunde maj åker 
vi till ett besök på Kungliga slottet i Gamla stan 
då en av våra partners är Kronprinsessparets Stif-
telse. Det har varit en bra blandning av svensk-
födda och utlandsfödda deltagare.  Det har dock 
kommit olika deltagare varje gång, så nu ser vi 
fram emot när alla kommer samtidigt och grup-
pen kan lära känna varandra lite mer på djupet!

Helen Tynér 
Karolina Wiberg
Biblioteken i Södertälje

De 
små 
mötena...
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 – När man slår igen en bok uppstår ofta ett tom-
rum. ”Det här skulle jag vilja prata med någon 
om” är känslan. Och det är det man gör i bok-
cirkeln. Man förlänger och fördjupar upplevel-
sen av boken, säger Ewa Rensjö. Ewa var pro-
gramansvarig och ville testa bokcirklar för vuxna.
– Det blev ett enormt gensvar, berättar hon.
Biblioteket gjorde flyers där besökare kunde fyl-
la i en intresseanmälan och Ewa bjöd sedan in 
alla som anmält sig till en första ”storträff” på 
biblioteket.
– Det kom drygt 60 personer. Vi startade 5-6 
cirklar direkt.
   Dagens deltagare är från 30 år till över 80. 
Kvinnor är i majoritet, men en och annan man är 
också med. Att biblioteket erbjuder samtal kring 
läsande är en kärnuppgift, menar Ewa. Och bibli-
otekets cirklar skiljer sig från privata bokcirklar på 
flera sätt. De som vänder sig till bibliotekets cirk-
lar söker ”något mer”. Biblioteket uppfattas som 
en kvalitetsgarant och ett tryggt sammanhang. 
– Redan när man anmäler sig gör man ett sorts 
statement – man söker sig utanför sitt eget so-
ciala nätverk och går in i ett sammanhang. Del-

tagarna väljer hur mycket de vill berätta om sig 
själva. Ofta säger man ”Hej” när man kommer 
och går, men vet inte så mycket om varandra. 
Det finns en frihet i det, tror Ewa.
– Alla tar det på allvar och har förberett sig. Vi 
pratar inte om andra saker utan fokuserar på sam-
talet kring boken. 
Att välja titlar

Ewa menar att hon idag är lite coolare och mer 
avslappnad, än när hon satte igång med cirklar-
na för åtta år sedan.
– Jag vågar lita mer på att deltagarna klarar att 
hålla igång sitt samtal och kan vila i det. Det är 
också helt ok att prata i munnen på varandra. 
Det blir ett mer levande samtal, om man inte 
styr i onödan, tycker Ewa. Som cirkelledare är 
det Ewas uppgift att leda och stötta samtalet när 
det behövs. Det är också hon som föreslår böck-
er. Hon brukar plocka ihop ett 15-tal böcker ur 
olika genrer vid varje säsongsstart, som cirkeldel-
tagarna kan välja på. 
– Det viktigaste är att boken erbjuder något att 
hänga upp samtalet kring. En del böcker är bara 
”bra” men det finns inte mycket att diskutera. 

När jag läser en bok och tänker ”den här boken 
kommer inte alla att tycka likadant om”, då är 
det ofta en bra cirkelbok. Mest engagerande är 
relationsromaner, menar Ewa, mänskliga relatio-
ner och situationer, något alla har erfarenhet av 
och kan spegla sig i.
   – Boken Egenmäktigt förfarande skapade fan-
tastiska samtal – diskussionerna gick höga. Lena 
Andersson har ju en briljant förmåga att ställa sa-
ker på sin spets. Och det är häftigt hur kvinnor i 
alla åldrar kan gå igång så på kvinnans och man-
nens relation. En annan bok som lett till spän-
nande samtal är Bitterfittan av Maria Sveland.
– Efter Bitterfittan blev det liksom två olika lä-
ger och det blev en helt fantastisk diskussion. Det 
speciella med boksamtalet är att inget är rätt el-
ler fel. Det är din upplevelse som är det centrala 
och om din och min upplevelse är olika, förhö-
jer det bara samtalet. Det är inte helt sällan, be-
rättar hon, som någon deltagare som inte gillat 
boken, efter cirkelträffen säger ”Jag måste nog 
gå hem och läsa om den här”. Man har fått nya 
infallsvinklar. 
Boksamtalets upplägg

Hur går det till då? När alla tagit fika inleder Ewa 
med en runda där alla deltagare får säga något 
kort om sin upplevelse av boken. Ewa för då an-
teckningar för att senare kunna plocka upp trå-
dar som man kan gå vidare på. 
– Genom att alla deltar i inledningen utan att 
vi kommenterar varandra, får alla en viktig del i 
samtalet, även de som sedan väljer att inte pra-
ta så mycket. Enligt Ewa brukar samtalet flyta 
av sig själv efter startrundan, och hon kan gå in 
med en fråga eller ett påstående när samtalet be-
höver ny energi. Och när samtalet rundas av, bo-
kar man tillsammans in nästa träff. En cirkelträff 
varar upp till 1,5 timmar. 
Jane Austen Bokklubb

En cirkel som skiljer sig från de övriga är Jane 
Austen bokklubb. Ewa är själv Austen-entusiast 
och fick ett snabbt gensvar när hon bjöd in till 
cirkeln. Här närläser gruppen ett verk av Austen 
och träffas tre till fyra tillfällen. Denna säsong 
läser de ”Emma”. I konceptet ingår också After-
noon tea och på säsongsavslutningen ser man en 
filmatisering av boken man läst. 
– Här är engagemanget om möjligt ännu större. 

Boksamtalet fördjupar läsupplevelsen

Foto: Helena Hodell

Biblioteken i Sollentuna håller bokcirklar för vuxna sedan åtta år tillbaka. Initi-
ativtagare är Ewa Rensjö. 
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Sedan 2009 håller biblioteket i Upplands-Bro i en 
läsecirkel för daglediga vuxna. Cirkeln träffas en 
gång i månaden. Inför varje träff läser deltagar-
na en roman som vi talar om under träffen. Att 
det finns ett behov av att träffas och prata om det 
man har läst märks tydligt. Det är så många som 
vill vara med i cirkeln att den är uppdelad på två 
tillfällen. Alla läser samma bok, men den disku-
teras vid två tillfällen samma vecka varje månad. 
Deltagarna väljer från gång till gång vilken veck-
odag de ska komma. Det gör att grupperna ser 
lite olika ut vid varje träff. Som cirkelledare är det 
spännande att se hur olika samtalen ibland kan 
bli i de olika grupperna, trots att alla har läst sam-
ma bok. Bokcirkelträffarna gör en också så tydligt 
medveten om att det är både författaren och lä-
saren som skapar innehållet i en bok just vid läs-
tillfället. Alla tolkar och upplever boken utifrån 
sina egna erfarenheter och var man för tillfället 
befinner sig i livet. När vi sedan träffas och delar 
våra tankar kring boken blir det nästan som att 
läsa den en gång till, man får nya perspektiv och 
ens egen uppfattning om boken utmanas. Ro-
ligast tycker jag som cirkelledare att det är när 
det i gruppen finns totalt olika åsikter om bo-
ken. Men min erfarenhet är att det i princip inte 

går att förutse om boken kommer ge upphov till 
spännande samtal eller inte. Och det har ju så-
klart att göra med att varje läsare läser in och be-
rörs av olika saker. Det är därför det är så givan-
de att träffas och samtala om just böcker. En bok 
öppnar upp för samtal om ämnen man kanske 
inte spontant skulle ta upp med personer man 
inte sedan tidigare är nära vän med. Deltagaren 
väljer dessutom själv hur pass personlig hen vill 
vara i diskussionen. En minnesvärd diskussion 
handlade om huruvida man skulle välja att pro-
stituera sig eller stjäla i en affär om de två alter-
nativen var enda möjligheten att skaffa mat till 
sitt barn. Annars kretsar ofta samtalen kring re-
lationer och tidigare livserfarenheter.  Jag upple-
ver att det är mycket värdefullt för deltagarna att 
få tillfälle att dels tala med andra om lästa böck-
er, dels diskutera andra till boken relaterade äm-
nen och livsfrågor. Jag tror inte att det i dag ges 
så många andra liknande tillfällen till djupare och 
samtidigt kravlösa samtal med människor man 
kanske inte annars skulle träffa och umgås med.

Martina Olsson
Upplands-Bro bibliotek

Läsecirkel i Kungsängen
Vi går mer på djupet av varje verk eftersom vi 
träffas flera gånger. Ibland måste jag ”tvångsav-
sluta” när samtalet inte tar slut av sig själv, skrat-
tar Ewa. Och det gäller att jag är påläst, menar 
hon, den här gruppen kan sin Austen.
Det är ingen större omsättning i cirklarna menar 
Ewa. De flesta stannar kvar om inte livet i stort 
förändras, nya arbetstider eller en flytt.  När det 
gäller nya cirkelteman funderar Ewa på att ta tag 
i området ”Klassiker”.
– Alltså titlar ”man borde ha läst”, men varför 
då?  Många vill, men hittar inte riktigt ingång-
en. Det skulle vara kul att ta tag i. 
Det skönlitterära rummet

Ewa önskar också att biblioteken skulle erbjuda 
en större plats för den skönlitterära läsningen i 
biblioteksrummet. 
–Vi har läsplatser och studierum för studeran-
de, men till de skönlitterära läsarna är det som 
om vi ger signalen att de ska gå hem och läsa. Vi 
borde forma biblioteksrummet till en plats man 
vill stanna och läsa på, som också inbjuder till 
spontana boksamtal. 

Helena Hodell
Sollentuna bibliotek

Bokcirklar.se är en digital mötesplats för läsare 
med bokcirklar och läsdagböcker, som drivs av 
länsbiblioteken. Vi som jobbar med bokcirklar.
se får ofta frågan hur biblioteken kan använda 
bokcirklar.se för att driva cirklar på nätet. Här 
kommer några tips:
•	 På bokcirklar.se kan ni välja om cirklarna 

ska vara öppna, privata eller dolda. Börja 
gärna med att starta en dold cirkel för per-
sonalen på ditt bibliotek, där ni kan testa er 
fram och se hur det funkar för er.

•	 Testa att som bibliotek starta upp och er-
bjuda en läsecirkel på bokcirklar.se. Digi-
tala cirklar fungerar bäst när de leds av nå-
gon som driver på samtalet och lägger upp 
frågor och nya bokförslag. Våga därför leda 

och moderera cirklar ni skapar.
•	 Använd bokcirklar.se som ett komplement 

om du driver en cirkel på ditt bibliotek.
Här kan gruppen fortsätta diskutera böck-
erna mellan träffarna, välja nya böcker och 
tipsa varandra. På webbsidan kan deltagar-
na få inspiration och hitta nya digitala cirk-
lar att delta i. 

•	 Att tidsbegränsa en cirkel skapar mer enga-
gemang och driv. Cirkeln kan pågå en kväll, 
under några veckor eller månader.

•	 Välj om er cirkel ska handla om en bok, ett 
författarskap eller ett tema. Väljer ni ett för-
fattarskap kan ni exempelvis diskutera en 
bok i månaden under en termin. Tema kan 
vara böcker från ett visst land, ungdoms-
böcker, noveller, fantasy, lyrik eller något 
annat. Cirkeln blir då även ett verktyg för 

inspiration och boktips.
•	 Bibliotek kan även använda bokcirklar.se för 

att starta lokala bokcirklar och lyfta lokala 
författarskap. Exempelvis ”Huddinge läser 
Karin Boye”.

•	 Cirklar om nyutgivna och omtalade böck-
er får ofta större intresse och fler deltaga-
re. Men bokcirklar.se passar även bra för 
att lyfta klassiker eller bortglömd litteratur. 

•	 Digitala cirklar är en utmärkt form för att 
tipsa om e-böcker och andra läsvänliga for-
mat, genom att länka direkt till bokens oli-
ka format i bibliotekskatalogen. Eller an-
vänd Litteraturbanken, en skatt av kända 
och okända svenska klassiker som e-böcker.

Hanna Johansson 
Regionbibliotek Stockholm

Tips till digitala boksamtal
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Böcker kommunicerar alltid – de sänder avsedda 
budskap och oförutsedda, de påverkar läsningen 
och förståelsen av varandra. I mars i år hade vi på 
Stockholms stadsbibliotek en arbetsdag kring ra-
sism i litteraturen. En av talarna var Moa Matthis, 
litteraturkritiker, författare och forskare. Hon tog 
bland annat upp stereotyper och deras funktioner 
i litteratur: hur bilden av till exempel den svarte 
använts för att skapa effekter av olika slag: exo-
tifierande, erotisk, skrämmande. Ibland har det 
inte ens varit avsikten från författarens sida att 
använda sig av dessa stereotyper: i en av Birgitta 
Stenbergs böcker lyssnar till exempel huvudper-
sonen på jazz och fantiserar om att ha en svart 
älskare. Det är inte författarens avsikt att repro-
ducera en rasistisk stereotyp, men effekten blir 
sådan, eftersom många läsare redan matats med 
stereotyper som associerar svarta med dans, mu-
sik och kroppslighet.
   När vi hanterar exempel som detta bör vi dock 
inte koncentrera oss på att gömma undan vissa 
böcker, utan istället i första hand lyfta fram de 
exempel på motsatsen som också finns i littera-
turen. Vår kompetens som bibliotekarier går ut 
på detta: vi kan komplettera och bredda ett ur-

Böcker som samtalar

val, vi kan lägga till aspekter som annars inte 
skulle komma fram i ett samtal mellan böckerna. 
   Förr i tiden blev barn som ville låna en ”ro-
lig” bok också tvungna att låna en ”tråkig” när 
de besökte biblioteket. Kanske ska vi i skyltning 
och på andra sätt arbeta på ett liknande sätt? 
Moa Matthis gav flera exempel på böcker som 
kan komplettera varandra utifrån en antirasistisk 
agenda. Vill man låna Simone de Beauvoirs ”Det 
andra könet” bör man kanske också låna Frantz 
Fanons ”Svart hud, vita masker”. Där ”Det an-
dra könet” talar om kvinnans frigörelse och rät-
tigheter kompletterar Fanon med att föra in vitt-
nesmål också om det förtryck andra grupper har 
utsatts för. 
   Vill man låna Karen Blixens ”Den afrikanska 
farmen”, som utspelar sig i ett Kenya där engels-
männen såg som sin rätt att ta över och bruka 
jorden i kraft av en slags inneboende överhög-
het, bör man kanske också läsa Jomo Kenyattas 
”African political leadership” eller någon av Ng-
ugi Wa Thiong’os romaner om ett helt annat Ke-
nya där traditionerna och religionen är av afri-
kanskt ursprung. 
   Genom att lyfta fram dessa böcker gör vi sam-

talet mellan böckerna i biblioteket mer levande. 
Det kan handla både om böcker som komplette-
rar varandra utifrån olika ståndpunkter och om 
böcker som fortsätter samma diskussion och le-
der den vidare. Att samtala om böckerna föder 
dessa kopplingar, vilket jag och mina kollegor 
ofta upptäcker när vi spelar in Bibliotekspod-
den Solen. I det senaste avsnittet som vi spelade 
in på Botkyrka Internationella Bokmässa prata-
de vi om böcker på temat Flykt och förvandling. 
Allt från Paddington till Paul Celan dök upp, och 
också flera böcker som vi inte hade planerat att 
ta med. Nelly Sachs och hennes liv som judisk 
flykting i exil i Sverige ledde till Johannes Anyu-
rus skildring av sin fars historia som flygare från 
Uganda och fånge i läger i Tanzania på 70-talet. 
Janne Tellers ”Om det var krig i Norden” som 
vänder på begreppen och skildrar en värld där 
Sverige, Norge och Danmark ligger i krig och 
där människor från Norden flyr till Egypten, led-
de till den amerikanska tecknade serien ”DMZ” 
där det är inbördeskrig i ett framtida USA och 
slagfältet står på Manhattan. 
   En annan aspekt som är värd att uppmärksam-
ma är just att böcker talar till varandra över tid. 
Att vara på flykt idag är inte väsenskilt från att 
vara på flykt för femtio år sedan. Inom projek-
tet ”Långa svansen” arbetade vi just med möten 
över tid – hur är det att flytta till Stockholm idag 
jämfört med hur det var att flytta hit i början av 
1900-talet? Här pratar Per Hagmans ”Cigarett” 
med ”Kungsgatan” av Ivar Lo-Johansson. Hur är 
det att arbeta i staden? Här pratar Elise Karlssons 
nyutkomna ”Linjen” med Elin Wägners ”Norr-
tullsligan” från 1908 – som dessutom talar högt 
och tydligt med skildringar av migranters arbets-
liv på andra platser i världen idag, där de ofta 
arbetar för låga löner utan politiska rättigheter.
   De här samtalen är både möjliga och givan-
de att föra med böckerna som underlag. Det är 
också nödvändigt att vi för dem, inte bara för 
oss som läsare utan också för oss som människor.

Alice Thorburn
Stockholms stadsbibliotek

Biblioteket är en plats där man ständigt kan höra röster. Mellan hyllorna viskar 
de: om socialism och trädgrodor, om relationer och rymden, om kungahus och 
krig. Och ofta pratar de om samma saker, men med olika ingångar. 

Bild: Amanda Bigrell
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Efter ett par år med fokus på flytt och iordning-
ställandet av nya lokaler längtade vi efter att få 
sätta fokus på verksamheten och skönlitteraturen. 
När vi fick möjligheten att delta i kursen ”Väl 
mött i biblioteket” och i uppdrag att genomföra 
ett bemötandeprojekt tog vi tillfället att fokusera 
på skönlitteraturen i vårt möte med besökarna. 
Frågor vi funderade över var hur litteratursamtal 

Väl mött i Vallentuna

skapas, om samtalen och frågorna blir fler om vi 
rör oss mer på golvet. Får vi fler raka frågor som 
”Har ni senaste av Läckberg?” i disken och blir 
det fler samtal på golvet? Vi bestämde oss för att 
undersöka om vårt sätt att möta besökarna, och 
var i rummet vi mötte dem, påverkade antalet 
litteratursamtal. Stämde vår känsla att samtalen 
blir fler om vi rör oss mer ute i bibliotekslokalen?

Foto: C
ecilia Bengtsson

Under namnet Litteratur X har Stockholms stads-
bibliotek påbörjat ett fördjupningsarbete där am-
bitionen är att utifrån litteraturen ställa frågor 
kring rasism och rasistiska stereotyper. Under 
våren 2015 har samtal, diskussioner, bokcirklar 
och föreläsningar förts på tre bibliotek – Kista, 
Stadsbiblioteket och PUNKTmedis. 
   – Med Litteratur X vill vi lyfta upp litteraturens 
roll för rasismen i Sverige nu och då. På våra hyl-
lor finns mängder av böcker som upprör, oroar, 
skakar. Men det som gör biblioteket till så myck-
et mer än en samling böcker är att vi sätter böck-
erna i sammanhang, kopplar ihop och proble-
matiserar, säger Katti Hoflin, stadsbibliotekarie. 
Alla medarbetare inom Stockholms stadsbibli-
otek har deltagit i en halvdag med tema rasism 
och stereotyper i litteraturen och tanken är att 

För att få svar på våra frågor genomförde vi en 
förstudie, där vi gjorde precis som vi brukar. Hela 
bibliotekspersonalen var involverad och registre-
rade antal frågor, samtal och om man fick dem 
i disken eller på golvet. Sen var det dags för för-
ändring. En av de tre som har pass skulle vara ute 
på golvet under hela passet. Personen på golvet 
skulle röra sig där det var flest besökare just för 
att fånga upp frågor och skapa samtal.
Såg vi någon skillnad? Efter att ha vägt in antalet 
frågor och samtal under förundersökningsperi-
oden och projektperioden så blev svaret nej. De 
flesta frågorna får vi i disken och samtalen ökade 
inte när vi rörde oss ute på golvet.  Undersökning-
en skedde under en kort tidsperiod vilket måste 
tas i beaktande när vi tittar på resultatet. För oss 
blev frågorna fler än svaren och vårt arbete med 
att skapa fler spontana litteratursamtal med be-
sökarna fortsätter. Kanske det blir fler efter vår 
boktipsarkväll för allmänheten?

Emma Söderblom
Sandra Ödevidh
Bibliotek Vallentuna

den interna fortbildningen ska fortsätta, parallellt 
med fortsatt arbete på biblioteken med frågor om 
rasism, stereotyper och utanförskap.
– Biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sor-
terar inte bort några böcker från våra hyllor på 
grund av otidsenliga värderingar. Men böcker-
na står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har 
bred och djup kunskap för att kunna diskute-
ra, rekommendera och kritisera litteraturen, sä-
ger Katti Hoflin. 
   Bland de program som har ägt rum under vå-
ren kan nämnas:
På Stadsbiblioteket: Rasistiska spår i deckare
Deckarexperten Kerstin Bergman gav en över-
sikt över den svenska deckarens utveckling och 
exempel på hur rasistiska inslag har förekommit 
under olika tidsperioder. Författaren Christoffer 

Carlsson berättade om rasism och extremism uti-
från sin senaste deckare Den fallande detektiven.
På Kista bibliotek: Högläsning för vuxna
Dramapedagogen Linda Melin läste svenska klas-
siker och instruerade publiken att vara med: av-
bryta, ställa frågor och ändra innehållet i texten 
om de önskade.
   På PUNKTmedis: Americanah- ett samtal om 
skönhetsnormen för svarta och rasifierade per-
soner
   Med avstamp i Chiamamanda Ngozie Adichies 
roman Americanah diskuterades skönhetsnormer 
med inbjudna gäster.

Helena Ahlin
Stockholms stadsbibliotek

Litteratur X
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   Vi har fått pengar från Kulturrådet för att ge-
nomföra projektet och syftet är att inspirera och 
stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina 
verksamheter och bidra till ett demensvänligt 
samhälle. Projektet är nationellt och åtta biblio-
tek deltar: Oxelösund, Vallentuna, Norrköping, 
Tierp, Hagfors, Vetlanda, Umeå och Botkyrka. 
De ska på olika sätt arbeta kring projektens mål:                                   
•	 Att öka kunskapen och förståelsen kring de-

menssjukdomar
•	 Att lokalt bygga nätverk
•	 Att genomföra olika aktiviteter med och för 

målgruppen 
   Genom tre referensgruppssamtal med cirka 30 
personer med demenssjukdom och ett samtal med 
yngre anhöriga som genomförts under våren har vi 
fått ett rikt material kring vad de tänker om bibli-
otek, läsning och litteratur med mera. Vi träffade 
grupperna via Demensförbundet som regelbun-
det har träffar för personer med demenssjukdom 
från hela Stockholms län. I samtalen framkom-
mer att ett flertal tidigare varit flitiga biblioteks-
besökare medan andra har läst mycket men inte 
varit biblioteksanvändare i så hög grad. Några 
har inte läst så mycket men har många andra in-

Hjälp oss med våra frågetecken

tressen. Man är intresserad av fakta, dagsaktuella 
händelser, historia, biografier och skönlitteratur. 
De flesta uppskattar att få ta del av lokal historia 
och nyheter. I och med sjukdomen har man svå-
righeter att läsa och ta till sig text.
   ”Har alltid läst innan jag gått och lagt mig, 
läst massor. Men har inte fått ro att läsa nu, kan 
inte koncentrare mig nu. Det far bara in och ut 
och bort. Det kanske går att komma igång igen.” 
Några berättar att de ibland läser noveller och kå-
serier, ett par läser e-medier och pratar om förde-
lar med att boken stannar där man är, återlämnar 
sig själv och att det är bra att kunna förstora tex-
ten. Några vill läsa om demenssjukdomar medan 
andra undviker det och hellre vill ha förströelse. 
Vissa tycker att det är besvärligt att inte minnas 
vad man läst medan andra anser att läsningen har 
ett värde trots det. 
   ”Det är inte så att jag kommer ihåg, jag kan 
inte berätta för någon sedan, men det är njut-
ning för stunden.” 
   Många uttrycker att de vill få hjälp att låna, lad-
da ned e-böcker och ta del av bibliotekens skat-
ter. Genom samtalet får vi kännedom om bra sa-
ker att tänka på kring bemötande och miljön i 

biblioteket till exempel att det behöver vara lugnt 
och tyst eftersom ljud och andra störningsmo-
ment kan vara mycket besvärande för personer 
med demenssjukdom. Tid och tålamod är också 
viktigt. Trots att de flesta inte besökt ett bibliotek 
på länge visar flertalet intresse för att besöka bib-
liotek och gärna tillsammans med andra i grupp. 
Vi frågar vilka aktiviteter de skulle vilja delta i på 
ett bibliotek om sådant arrangerades och många 
olika förslag kom upp såsom; diskussionsklubbar, 
bokcirkel, högläsning, författarträff, teknikstöd, 
arkivfilm/fotovisning, lokalhistoria/hembygd, vis-
ningar av biblioteket och aktuell forskning som 
presenteras. Några tycker att det räcker med att 
kunna gå till biblioteket och läsa en bok eller en 
tidning. Det blir tydligt att man önskar vuxenak-
tiviteter och sådant som handlar om delaktighet, 
gemenskap och möjlighet att vara del i samhäl-
let snarare än aktiviteter som handlar om upple-
velser och kultur. 
   ”Man blir så snäv i sitt tänkande på något sätt 
när man inte hänger med. Det är det värsta, att 
man inte kan vara med och det vill man ju. Man 
vill känna sig delaktig i samhället.” 
   I ett samtal uttryckte en person -  Hjälp oss med 
våra frågetecken! Uttalandet går att tolka på flera 
olika sätt men kanske är det inte bibliotekets me-
dier, rum eller aktiviteter som är de allra viktigaste 
i mötena med dessa målgrupper utan biblioteks-
medarbetares kompetens att bidra till samman-
hang och förståelse? Att målgruppen få vara med 
och planera en aktivitet är också viktigt, så att de-
ras önskemål och behov får styra. Erfarenheterna 
från referensgruppssamtalen kan förhoppningsvis 
vara intressanta för de medverkande biblioteken i 
projektet. Men eftersom urvalet är begränsat ska 
vi nog inte dra för stora växlar kring resultaten. 
Det ska bli spännande att följa de medverkande 
biblioteken och vilka effekter projektet ger för så-
väl biblioteken som målgrupperna.                                                                        

Charlotte Olofsson
Demensförbundet 

Sara Hjulström
Svenskt Demenscentrum 

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Möten med litteratur är ett projekt som Regionbibliotek Stockholm, Demens-
förbundet och Svenskt demenscentrum driver gentemot hemmaboende per-
soner med demenssjukdom och deras anhöriga.

Foto: Cecilia Bengtsson
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Kommuninvånare med funktionsnedsättning lyfts 
fram som en prioriterad målgrupp i varje bibli-
oteksplan, så även i Upplands Väsby. Hur ska vi 
omsätta den formulerade prioriteringen i praktisk 
verksamhet? Jämsides med folkbiblioteket arbetar 
de sociala enheterna med att stödja personer ur 
samma målgrupp. Ett dussintal dagliga verksam-
heter erbjuder meningsfulla aktiviteter åt vuxna 
med behov av särskilt stöd. Man sysselsätter sig 
med t.ex. målning, snickeri eller bakning. Hand-
ledarna skapar varsamt en förtroendefull relation 
med deltagarna. Här finns trygga, välbekanta mil-
jöer för nya möten med läsning.
   Biblioteket vill på sikt upprätta en varaktig kon-
takt med de dagliga verksamheterna och använda 
dem som kanaler för vårt läsfrämjande uppdrag. 
Förutom lånekort och tillgång till vårt bestånd 
erbjuder vi fortbildning om anpassade medi-

Läspodden kom till genom ett samarbete med 
Open Lab, en tvärvetenskaplig masterkurs på 
KTH. Det hela började med en inbjudan från 
KTH att skicka in en utmaning till en grupp mas-
terstudenter. Kista bibliotek valde att låta studen-
terna ta sig an tonårskillar och hur man lockar 
just den gruppen att ta del av bibliotekets utbud. 
Efter kursen fick vi en rapport och flera konkreta 

förslag. Ett av dessa var Läspodden, som är både 
ett teoretiskt förslag men också en fysisk produkt 
att placera i biblioteksrummet. 
En fin idé som fortfarande är i prototypstadiet, 
och som inom kort kommer börja testas på Kista 
bibliotek. Läspodden har demonstrerats på både 
KTH och Kista NOD, där den blivit mycket 
väl mottagen.

Adam Lundberg
Stockholms stadsbibliotek

er (tryckta och digitala, texter och inläsningar), 
hittar litteratur på aktuella teman och bevakar 
nyutgivningen. Bibliotekarien ger förslag på läs-
aktiviteter som handledare och deltagare kan ge-
nomföra tillsammans som omväxling och kom-
plement till den ordinarie verksamheten, och 
tipsar om enkla metoder för att väcka deltagar-
nas läslust. Handledarna återkopplar till biblio-
tekarien, som får värdefull kunskap om hur tit-
larna i beståndet har tagit emot.
   Formen för samverkan mellan biblioteket och 
de dagliga verksamheterna har prövats med en 
utvald enhet inom ramen för Regionbibliotekets 
projekt Möten med läsning under våren och kom-
mer att erbjudas till fler verksamheter i höst.

Tomas Boij
Upplands Väsby bibliotek

Läspodden – en interaktiv läsfåtölj på Kista bibliotek

Möten med läsning i 
Upplands Väsby

Läspodden på Kista bibliotek är en in-
teraktiv läsfåtölj där ljus och ljud för-
höjer läsupplevelsen. Harry Potters 
magiska värld utökas med mystis-
ka ljus- och ljudeffekter, Fogelströms 
Södermalm levandegörs med tidsty-
piska ljud. 

Foto: Birgitta Widlund

   Bibliotekets e-bokstjänst består främst av 
skön- och facklitteratur på finska för både 
vuxna och barn. Låntagaren kan bläddra i 
beståndet, läsa direkt online, reservera, låna 
och ladda ner e-böckerna till datorn, läsplat-
tan eller mobiltelefonen. 

För att kunna låna e-böcker behöver man 
ett lånekort på Finlandsinstitutets bibliotek.

Logga in på: 
www.finlandsinstitutet.se/sv/biblioteket/e-
bocker/

Finlandsinstitutets 

bibliotek öppnar en 

finsk e-bokstjänst
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Det är lite av feststämning när Bokbåten kom-
mer – en gång om våren, och en på hösten.  Sol-
glitter och vågblänk inramar det hela här i havs-
bandet, det känns lite som om vi skulle guppa i 
Strindbergs kölvatten.
Beställda boktravar med instoppade adresslappar 
ligger i digra lådor, barnböckerna lockar i plast-
boxar och nyutgivna böcker står uppställda på 
disken. Som de inlandsskalder vi är, mera hem-
tama i glesbygdens bokbussar, försöker vi skapa 
ett möte mellan granskogens susande vidder och 
denna del av fosterlandet, där det också råder en 
likartad problematik med att hålla skolor och so-
cial service igång. Men kulturen behövs överallt, 
kanske särskilt litteraturen för de människor som 
envisas med att leva och verka utanför de expan-
siva tillväxtregionerna.
Vi träffar Claes Kruckenberg, konstnär och för-
fattare till boken ”Öbetraktelser”, som förmed-
lar tankar och teckningar från skärgården: ”Det 
är lite av julafton när Bokbåten kommer, säger 
han, och kramar samman en diger stapel med 
böcker under armen. Just skärgårdslitteraturen 
har sin egen hylla i boksalongen, bland deckare, 
naturböcker och allmän skönlitteratur.

Ewa Andersson, en av bibliotekarierna, talar upp-
skattande om bokbåtens verksamhet, att det gäl-
ler att invänta sin tur på kölistan för tjänstgöring 
ombord. Hon turas om med Ingrid Stening Sop-
pela att ”datastämpla in” de böcker som lånas, 
medan Mark Wallenius har huvudansvaret för 
barnböckerna. Det är nog trots allt barnen som 
är de mest entusiastiska bokslukarna. 
På Utö får vi besök av hela skolan – 17 elev-
er totalt, från låg- till högstadium – och lärarna 
Monica Raffai och Peter Nord diskuterar bokval 
med eleverna och det märks så väl hur engagera-
de också de är i vad eleverna läser. En varm och 
omsorgsfull stämning.
Med dieselmotorns 9 knop glider vi genom glit-
terblänket, det är Världspoesidagen och blek ef-
termiddagssol. Intill den lilla vitsippsbuketten 
på bordet vilar Göran Sonnevis lunta på 800 si-
dor, Bok utan namn. Första strofen i första dik-
ten lyder:
Vi rör oss över den sköra ytan
Glasklar, mörk, speglande
Det finns osynliga hinder, osynligt
mörker, hål, öglor, slingor …

Med Bokbåten Tranan i havsbandet Så kan det skrivas och olika tolkas. Vi läser och 
förstår var och en utifrån både våra egna, person-
liga och våra gemensamma erfarenheter när vi tar 
till oss en text. Verkligheten runt om stämmer 
möte med inlevelseförmågan och fantasin som vi 
alla bär inom oss. Och där har vi en av litteratu-
rens stora förtjänster: Vi blir medskapande när 
vi stiger in mellan pärmarna i en bok.
Sista brygga blir Björkösund på Ornö. Också 
där lyser bokglädjen om folk och på färden in 
mot centrala Stockholm växer tanken från att ha 
tecknat denna bokbåtstur till ett angenämt av-
brott i vardagsrutinerna till att vara ett uttryck 
för alla medborgares rätt till böcker, bibliotek, 
bildning, språk – ja, allt det som vi menar är 
fundament i det demokratiska samhällebygget. 
Och som ett kulinariskt minne i den egna bok-
kassen: En rökt sik.

Bengt Berg
Heidruns Förlag

Foton: Annika Lissenko

April var det, men inget Höganäskrus runt halsen. Vi står på bryggan vid Sand, 
Nämdö, och ser M/S Tranan stäva in, en flytande bokbåt. Under ett par dagar 
ska vi kryssa mellan öarna och möta unga och gamla, läsa dikter och se hur våra 
tre bibliotekarier servar öborna med böcker inför sommaren. 

Foto: Ew
a Andersson

Foto: Ingrid Stening Soppela
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23-25 april var det dags för den tredje upplagan 
av Botkyrka internationella bokmässa i Hallunda 
Folkets hus. Mässan lockade deltagare från hela 
landet och mingelfaktorn var hög. Bland de med-
verkande märktes Warsan Shire, Patrik Lundberg 
och Hassan Blasim. Bokbord från en mängd förlag 
stod uppdukade och biblioteket var öppet förstås. 
   På torsdagen var det invigningskväll med ver-
nissage, mingel, poesi och dramatiserad läsning. 
Fredagen var en fullbokad fortbildningsdag för 
framför allt bibliotekspersonal med panelsamtal 
på temat Mellan flykt och förvandling och olika 
seminarier. Vid den högtidliga prisceremonin till-
kännagavs att Rinkeby bibliotek utsetts till Årets 
mångspråkiga bibliotek. Grattis! Ur motiveringen:
   ”I Rinkeby är biblioteket ett friskt pumpan-
de hjärta i lokalsamhället, med många och åter 
många stambesökare. Här erbjuds en omfattande 
programverksamhet med aktiviteter nästan dag-
ligen, och olika aktörer är inbjudna att vara ar-
rangörer eller medarrangörer. Personalen besitter 
kompetensen att skapa relationer i mötet med be-
sökare, såväl som i nätverk med skolor och med-
borgarkontor.” 
   Den avslutande lördagen var en öppen dag för 
alla barn och vuxna i Botkyrka med aktiviteter 
och program på många olika språk. 

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Mellan flykt och förvandling

Under några veckor i mars och april har vi barn-
bibliotekarier på Norrtälje stadsbibliotek bjudit 
in förskolebarn i åldrarna 4-5 år till en levande 
och dramatiserad sagostund på temat Klassiska 
Sagor. Vi vill försöka förmedla en sagoskatt och 
efter noggrant urval bestämde vi oss för att be-
rätta fyra sagor: Askungen, Smörbocken, Hans 
och Greta och Prinsessan på ärten.
   Vi inledde med att barnen fick träffa Askung-
en och hennes elaka styvmor och efter ett snabbt 
klädbyte, från säckväv till balutstyrsel, berätta-
de Askungen själv om hur det var på balen och 
vad som hände sedan.  Som stöd för berättan-
det hade vi tapetserat fönstren i berättarrummet 
med Charlotte Gastauts vackra illustrationer från 
Askungen. Sedan berättade vi Smörbocken, som 
inte så många, varken barn eller pedagoger, kände 
till. I den sagan förekommer en guldsax, en guld-
kniv och ett kärringahuvud. Vi trodde att barnen 
skulle bli skrämda av detta huvud, som vi tillver-
kat själva, men det blev de inte alls.
Hans och Greta kom därefter och till den hade 
vi byggt ett pepparkakshus dekorerat med go-
dis och kakor.
   Sist kom den korta sagan om Prinsessa på ärten. 
I en hylla fanns ett antal föremål, bl.a. guldsaxen, 
guldkniven och kärringahuvudet från sagan om 
Smörboken. Andra föremål var t.ex. pepparka-
kor, städgrejor, en guldsko, en benknota, en pum-
pa, en brödbit, ett trollspö, en säng med många 
madrasser, en hög med vita stenar, en blöt man-

tel och en liten ärta. Barnen fick efter varje saga 
säga vilka av föremålen som passade till den just 
berättade sagan. De rätta föremålen la vi på sto-
ra brickor, en till varje saga och barnen fick i slu-
tet titta närmare och även känna på föremålen.
   Därefter var det dags att prova på sagorna. 
Barnen fick ligga på madrasser med ärtor av oli-
ka storlekar under för att känna om de var rik-
tiga prinsessor eller prinsar. De fick prova Ask-
ungens guldsko och känna hur det är att ha ett 
stort kärringahuvud under armen. Till sist fick 
de knapra kakor från pepparkakshuset. Det blev 
en rörig, men rolig stund.
   Vi avslutade sagostunden med att dela ut bo-
ken Prinsessor – sju sagor till varje förskole-
grupp.
   Detta koncept har vi genomfört på stadsbib-
lioteket och på Hallstaviks bibliotek, samman-
lagt vid 13 tillfällen med 15 barn varje gång. I 
maj ska vi försöka göra en förenklad version i 
biblioteksbussens och då besöka ett antal för-
skolor i kommunens yttre områden.
   Vi försökte inpränta hur sagor börjar och slu-
tar och barnen fick lära sig ”Det var en gång”, 
”och så levde de lyckliga i alla sina dagar” och 
”snipp, snapp, snut och så var sagan slut”.

Johanna Rickegård 
Kerstin Bucht Björklund
Norrtälje bibliotek

KLASSISKA SAGOR PÅ NÅGRA AV NORRTÄLJES BIBLIOTEK

Foto: Johanna Rickegård



Berätta lite om dig själv och din bakgrund 

Jag var en ridlärare som började plugga till litteraturvetare. Jag 
har knappt klappat en häst på nästan 20 år. Det är sorgligt. När 
jag inte visste vad jag ville göra med mitt yrkesliv pluggade jag lite 
till och blev till sist en bibliotekarie. Under mina många år bland 
föreläsningar och tentor jobbade jag på gruppbostad. För fem år 
sedan började jag vikariera på Bibliotek Sundbyberg och under de 
fyra senaste åren har jag jobbat som ungdomsbibliotekarie och 
genusinspiratör på Hallonbergens bibliotek, som hör till Bibliotek 
Sundbyberg. Under det här läsåret går jag Skurups Folkhögskolas 
Skrivpedagoglinje för att jag älskar att läsa, skriva och samtala.    

Vad blir dina första uppdrag på regionbiblioteket?
Jag kommer bland annat att ha fokus på unga, vad det kan innebära 
funderar jag på. Jag ska skriva om hbtq- certifiering, normkritik och 
bibliotek utifrån erfarenheter från Hallonbergen. Jag tror nog att 
mina första uppdrag egentligen är att göra mig hemmastadd på alla 
möjliga sätt här på jobbet och smälta att jag är just här.  

Det har varit stor uppmärksamhet kring hbt-frågor på bibliotek den 
senaste tiden. Vad tänker du som var med när Hallonbergen blev det 
första biblioteket som hbt-certifierades i Sverige? 

Hbt- certifiering handlar, i alla fall för mig, om demokrati, delaktig-
het och mänskliga rättigheter. Det handlar om att alla är lika värda 
och om hur diskriminering och kränkningar kan fungera. Det norm-
kritiska förhållningssättet är centralt, liksom hur vi uttrycker oss 
språkligt. Att bli en hbt- certifierad verksamhet är en process för 
både hela verksamheten och för var och en av medarbetarna. Den 
måste få ta tid och det finns egentligen inget slut på processen. 
Numera heter det hbtq- certifiering. 

Kan du berätta om föräldrahyllan som blev en familjehylla för fler? 
Vi hade från början en föräldrahylla i Hallonbergen. Då vi ville att 
hyllan skulle inkludera alla möjliga olika familjer döpte vi om hyllan 
till familjehyllan. En dag kom en användare fram till oss i bibliote-
ket och sa att hon levde i en funkisfamilj och att hon tyckte att 
familjehyllan uteslöt henne. Det fanns inga böcker om barn med 
funktionsnedsättning, eller hur det är att leva med barn med funk-
tionsnedsättning. De böcker som fanns om det stod på andra hyllor. 
Vi hade nog inte varit så inkluderande som vi trodde. Vi arbetade 
vidare med hyllan och placerade om böcker och köpte nya med 
tanke på funktionalitetsperspektivet. 

Har du några tips till bibliotek som vill få till mer dialog med ungdomar 
i lokalsamhället?

Fundera på varför en vill få till mer dialog. Vilka ungdomar har en i 
tanken när en uttrycker ”ungdomar”, är alla inkluderade eller inte? 
Odla nyfikenheten. Släpp fram humorn. Utgå från att en ofta inte 
vet mest och bäst. Lyssna mer än tala. Visa ungdomarna att de är 
viktiga för biblioteket. Bibliotekspersonalen behöver signalera till 
ungdomarna att de vill samtala och på andra sätt interagera med 
dem. Om det nu är så. Om inte gå tillbaka till tips ett. 

Till sist: Kan du tipsa om någon särskild kulturupplevelse eller ett 
smultronställe att besöka i länet?

Njuta av utsikten från Hammarbybackens topp. 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Karin Sundström
Foto: Cecillia Bengtsson

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Sofies Sam
uelsson

Sofie Samuelsson är ny 
utvecklingsledare på Re-
gionbibliotek Stockholm. 
Hon kommer närmast 
från Hallonbergens bibli-
otek i Sundbyberg.


