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Öppna bibliotek
Just i detta nu när så många flyr från krigets fasor och söker sig till vårt land kan våra bibliotek 
göra skillnad för många. Tillsammans med många andra samhällsfunktioner, organisationer, för-
eningar och inte minst alla hjälpande människor kan vi visa vårt öppna samhälle där inte minst 
biblioteken som finns överallt och har gott öppethållande med personal bör spela en roll. En 
självklar mötesplats för alla oavsett bakgrund, utbildning, pengar, arbete och bostad.

Vi har under hösten bedrivit en studie för att få mer kunskap om hur biblioteken kan vara bättre rustade att möta människor med olika bakgrund och 
kunskap. Vad ska vi fokusera på? Carlos Rojas berättar kort om studien Asylsökande och bibliotek i detta nummer men det finns även en särskild rapport.

Bibliotekslagen är tydlig med att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och att biblioteksverksamheten ska vara till för alla. 
Det förpliktigar och gör att biblioteket ska kunna bemöta personer oberoende av ålder, kön, funktionsuppsättning, sexualitet, religion och etnisk tillhö-
righet. Vi ska göra det med lyhördhet, kompetens och utan förutfattade meningar. 

Lagen lyfter särskilt fram prioriterade grupper och från Regionbibliotekets sida har vi under 2015 arbetat med ett starkt fokus på dessa grupper. Förut-
om studien om asylsökande även projekt som berör personer med funktionsnedsättning. En lärdom är att när vi utgår från personer med störst behov 
så ger detta förbättringar för samtliga användare av biblioteket. Det gäller såväl biblioteksrummet, bemötandet som vilka former av media som används.

Men vi kan inte klumpa ihop våra besökare i grupper utan vi måste se individer utifrån de förutsättningar och behov de har. Detta kräver kompetens, 
eftertanke och tid att reflektera över hur vi bäst möter våra användare.

Biblioteksrummet som en demokratisk arena kommer att få större betydelse på sikt. Vi behöver lokaler som inte i sig självt ger vissa grupper fördelar. Ett 
öppet rum där en kan vara på lika villkor och vi kommer att behöva fler sådana rum och inte färre. Det behövs i storstaden såväl som på landsbygden.

Ett utökat användande av bibliotekets rum som det lokala samhällets mötesrum för bl.a. föreningar 
stärker det demokratiska arbetet. De meröppna biblioteken ger denna möjlighet.
Öppna bibliotek är en viktig del i det öppna samhället som är en grund
för en öppen demokrati. 

Till sist vill vi på Regionbiblioteket önska er sköna dagar över jul och nyår och
Ett Gott Nytt År 2016

Krister

Foto: Tora Hansson
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…en antologi som utgår från konferensen ”Litteratur och demokrati” 
som hölls vid Uppsala universitet i april 2014. Antologin kommer ibör-
jan av nästa år och rymmer artiklar som lyfter fram både föreställningar 
om demokrati i litteraturen och läsning som social praktik. I antologin 
ingår forskare från olika discipliner samt även praktiskt verksamma pe-
dagoger och bibliotekarier som, från sina respektive perspektiv, diskute-
rar såväl litteraturens innehåll och framställning som dess användare och 
de olika litteracitetspraktiker som unga läsare ingår i.

Lenadagen – konferens om barnbibliotek och forskning.
Onsdag 10 februari. Boka dagen, mer information kommer.
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verksamhet för demokrati och mänskliga rättigheter. Samlat i en jubi-
leumsbok från Föreningen Ordfront och DemokratiAkademin.
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TEMA: DEMOKRATI

Demokrativeckan i Sundbyberg

   Ett författarevenemang med demokratianknyt-
ning brukar vi ha och i år var det Sara Stridsberg 
som stod på programmet. Vi deltog också med ett 
bokbord på en regnbågskväll arrangerad av Ag-
gregat som är en skapande verksamhet för unga. 
   Sedan några år tillbaka görs en enkel brukarun-
dersökning där bibliotekets besökare får möjlig-
het att tycka till genom att sätta upp post it-lap-
par med synpunkter på en tavla enligt principen 
röd lapp=förbättringar, grön lapp = beröm och 
gul lapp = förslag. Dessa sammanställs och be-
svaras och svaren publiceras på bibliotekswebben 
och på bibliotekens anslagstavlor. Vi får synpunk-
ter som är svåra att åtgärda och som handlar om 
barn som låter för högt, öppettider som man är 
missnöjda med och ”betaltoaletter” som man vill 
ska vara gratis. Önskemål som handlar om me-
dier är lättare att åtgärda och sen är det förstås 
fantastiskt roligt med all positiv feedback runt 
bemötande, bestånd och lokal. Det är ett enkelt 
sätt att göra en ”temperaturmätning”, kräver väl-
digt lite förberedelse och är lätt att följa upp. 
Några exempel på frågor och svar under årens 
lopp:

Synpunkt: 
”Fantastisk sagostund!!! Grymt bra ledare. Löne-
förhöjning till henne!” 
Svar: 
 Ja, Kristin är jätteduktig och vi får titta på det 
där med lönen.;-)
Synpunkt: 
”Kul med regnbågshylla!” 
Svar:
Ja, med den vill vi visa att människor kan vara 
människa på många olika sätt. 
Synpunkt: 
”Sätt upp en hylla på väggen för nya böcker! Och 
ta bort den nuvarande fåniga uppställningen.”
Svar: 
Hyllan för nya böcker som vi hade gick inte att 
nå för rullstolsburna personer, därför flyttade vi 
den. Från och med nu ska vi se till att de nya 
böckerna alltid finns till höger när man kommer 
in i entrén. Syftar den ”fåniga uppställningen” på 
hur vi placerar faktaböckerna så är en föränd-
ring på gång. Det ska bli lättare för alla att hitta!
Synpunkt:
”Älskar söndagsöppet. Superbra bibbla.”

Svar: 
:-)
Synpunkt: 
”Otroligt jobbigt med barnen. Gillar barn, men 
anser inte att ett bibliotek är ett lekland. Finns 
också personal som pratar väldigt högt. I övrigt: 
jättebra!”
Svar: 
Vi kommer att påbörja en ommöblering som för-
hoppningsvis ska leda till att miljön blir lugna-
re. Ni som läser tidningar och tidskrifter och blir 
störda får väldigt gärna ta med er dem och gå en 
trappa upp till vårt tysta läsrum eller till vuxen-
avdelningen.
Synpunkt:
”Gratis toaletter!”
Svar: 
Tyvärr är det svårt att hålla toaletter i biblioteks-
miljö i acceptabelt skick. Städningen av toalet-
terna sker innan öppnandet på förmiddagen och 
vi har inte resurser till ytterligare städning under 
dagen.  För att kunna erbjuda er besökare frä-
scha toaletter är vi därför tvungna att ta betalt.

Margareta Engstrand
Bibliotek Sundbyberg

Den 12-18 oktober anordnades för femte året i rad ”Demokrativeckan” i Sund-
bybergs stad med syftet att stärka den lokala demokratin. Alla verksamheter 
inom staden får en inbjudan att delta med olika aktiviteter och Bibliotek Sund-
byberg har varit med varje år. 

Foto: Margareta Engstrand

”Folkbiblioteken 
ska verka för att 

öka kunskapen om 
hur informations-
teknik kan använ-

das för kunskapsin-
hämtning, lärande 

och delaktighet i 
kulturlivet”.

Ur Bibliotekslagen
7 §.
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eMedborgarveckan – digital delaktighet för alla

   Folkbiblioteken arbetar på olika sätt för att 
minska kunskapsklyftorna och öka den digita-
la delaktigheten, genom att hjälpa människor 
att använda internet och digitala tjänster. Mel-
lan 2010 och 2013 drevs den nationella kam-
panjen Digidel2013 för att öka antalet använ-
dare av internet, en kampanj som engagerade 
inte minst folkbiblioteken som stod för en stor 
del av insatserna.
   Arbetet med digital delaktighet är en del av bib-
liotekens demokratiska uppdrag, ”att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Att 
kunna använda internet anses också vara en de-
mokratisk rättighet, för att kunna ta del av digi-
taliseringens alla möjligheter och kunna använ-
da viktiga samhällstjänster. ”Alla ska våga, vilja 
och kunna använda Internet” var kanske Digi-
delkampanjens mest synliga slogan.
En viktig samhällsfråga

   Med den nationella eMedborgarveckan lyfts 
digital delaktighet fram som en viktig samhälls-
fråga, ett sätt att göra fler offentliga och privata 
aktörer engagerade i arbetet. eMedborgarveck-
an samordnas av det nationella *Digidelnätver-
ket och äger rum samma vecka som internatio-
nella Dyslexiveckan.

   På Regionbiblioteket följer vi eMedborgarveck-
an med stort intresse och vet att många deltaga-
re är folkbibliotek som då satsar lite extra. Inför 
eMedborgarveckan/ Dyslexiveckan 2015 blev vi 
nyfikna på hur biblioteken arbetar med veckan 
och valde att titta närmare på några områden.
•	 Hur uppmärksammar biblioteken eMed-

borgarveckan?
•	 Slår biblioteken ihop eMedborgarveckan 

och Dyslexiveckan, eller ordnar aktiviteter 
var för sig? Finns det fördelar med att dessa 
veckor äger rum samtidigt eller försvårar det 
bibliotekens arbete?

•	 Samarbetar biblioteken med andra aktörer 
i kommunen?

En liten summering

   Dyslexiveckan är etablerad på biblioteken, fle-
ra bibliotek marknadsför veckan och passar på 
att lyfta de olika hjälpmedel som finns för män-
niskor med läs- och skrivsvårigheter: visning av 
Legimus och tips på andra appar, föreläsningar 
om dyslexi, utställning med lättläst, taltidningar 
och inläst studiematerial. Dyslexiförbundet är en 
given samarbetspartner på flera håll. 
   En del bibliotek uppmärksammar eMedborgar-
veckan men lyfter även olika läshjälpmedel lite 

extra som en del av det övriga programmet. An-
dra har valt att kalla veckan Dyslexiveckan och 
eMedborgarveckan och erbjuder aktiviteter som 
hör samman med båda.
   eMedborgarveckans främsta fokus är att öka 
användningen av e-tjänster. Från bibliotekens 
håll ser vi en tydlig vilja att hjälpa människor att 
komma igång med e-böcker, digitala talböcker 
och strömmande e-ljudböcker. Andra återkom-
mande aktiviteter är drop in med ”Digitala för-
sta hjälpen” eller” Digital akut”, då besökarna 
kan komma och få lite extra hjälp med sina da-
torfrågor. Några fokuserar på målgruppen äldre 
och erbjuder mer grundläggande information om 
datorer, e-post, internetsökning med mera i sam-
arbete med SeniorNET.
Samarbeten över biblioteksgränserna

   Det är roligt att se hur några bibliotek försö-
ker ta ett helhetsgrepp kring digital delaktighet 
genom att samarbeta med flera aktörer i kom-
munen. Exempelvis Skärholmen ordnade en 
eMedborgardag@Skärholmen tillsammans med 
Medborgarkontoret, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, 1177 Vårdguiden, Handelsbanken 
Skärholmen som visade sina e-tjänster.
   Bibliotek Sundbyberg ordnade minimässor då 
föreningar, myndigheter och Sundbybergs stad 
visade e-tjänster. Exempel: boka tid hos läkare 
– hur kontaktar man Försäkringskassan? – låna 
böcker via biblioteket – sök parkeringstillstånd – 
sök barnomsorg – gå in på skolwebben.
   Värmdö bibliotek ordnade ett Pop-up biblio-
tek i Värmdö kulturhus med e-tjänstlots & dys-
lexiinformation.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

IT- guidning på Tyresö bibliotek         Foto: Lars Andersson

*Efter Digidel2013 har arbetet med att öka den 
digitala delaktigheten fortsatt inom det nationella 
Digidelnätverket, ett icke-hierarkiskt och obun-
det nätverk. Digidelnätverket samordnar två na-
tionella kampanjer varje år som syftar till att göra 
fler offentliga och privata aktörer engagerade i ar-
betet med digital delaktighet. Dessa är Get Onli-
ne Week (GOW) på våren och eMedborgarveck-
an/Dyslexiveckan på hösten. 
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Modernt mediearbete i cirkelform

   Hur får man personalen mer engagerad i medie-
arbetet? Kan man höja kvaliteten genom mer 
medvetna val? På Järfälla bibliotek samlas per-
sonalen några gånger per termin för att diskute-
ra utifrån bibliotekets mediepolicy, som antogs 
i augusti. Den kommer att införlivas med nästa 
upplaga av biblioteksplanen. 
   Det nya arbetssättet innebär att personalen 
samlas för fördjupade och fördjupande diskus-
sioner om bibliotekets medier, inköp och urval. 
   ”Både personal och medier krävs för att för-
verkliga biblioteksplanen”, säger bibliotekschef 
Birgitta Vinnå. Det är lätt att inköp sker på ru-
tin och att inte tillräcklig hänsyn tas till priori-
terade grupper och de mål som finns för biblio-
teksverksamheten i stort.
   Hittills har diskussionscirklarna avhandlat barn-
litteratur, skönlitteratur, facklitteratur, läsfräm-
jande arbete för vuxna och tv-spel.
   All personal är välkommen att delta och upp-
slutningen har varit god. Olika personer/grup-
per turas om att leda cirklarna och skickar ut in-
läsningsmaterial inför träffarna. Diskussionerna 
inleds med en genomgång av frågan/genren och 

därefter får alla ställa frågor och vara med och dis-
kutera. I oktober var temat tv-spel och först fick 
deltagarna en historisk genomgång av tv-/dator-
spelens utveckling innan alla diskuterade utifrån 
vardagen på biblioteken.
   När jag frågar bibliotekets chefer Birgitta Vin-
nå, Kari Wessely och Linnea Bjuhr om vad som 
är bra med diskussionscirklar svarar de samstäm-
migt att det är viktigt att diskutera det bestånd 
biblioteket har och vad kvalitet är för att lättare 
kunna diskutera med och förklara för besökarna. 
Dessutom är det en bra och viktig kompetensut-
veckling för personalen. Alla lär sig mer och det 
ökar kvaliteten både på beståndet och bemötan-
det av besökarna.
   Förutom diskussionscirklar, där deltagarna va-
rierar, finns två referensgrupper i beredskap för 
att diskutera om någon bok ifrågasätts i den all-
männa debatten. Uppmärksammade fall har va-
rit Tintin och Lilla hjärtat. I mediepolicyn görs 
skillnad utifrån målgrupp; för en bok riktad till 
barn utgår man från dagens värderingar, för en 
vuxenbok de värderingar som rådde vid verkets 
tillkomst. 

   Eftersom temat för Länsnytt är demokrati pas-
sar det bra att avsluta med att citera mediepoli-
cyns portalparagraf:
”Järfälla bibliotek står för åsikts- och yttrande-
frihet och är opartiska i partipolitiska, ideologis-
ka och religiösa frågor. Kontroversiella och smala 
åsikter ska ges utrymme och biblioteket ska på 
så sätt bidra till debatter som kan förklara, tolka 
eller omtolka samtiden.”.
   Med diskussionscirklarna är vi en bra bit på väg.

Kerstin Gerén
Järfälla bibliotek

Sarah Utas är initiativtagare och samordnare av cirklarna          Foto: Kerstin Gerén

   Gävle bibliotek har en inköpspolicy för medi-
er som utgår från ett likabehandlingsperspektiv. 
I den står det att: ”Biblioteket ska ha en inklu-
derande verksamhet som är kvalitetssäkrad ur ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Medier-
na ska vara anpassade till människors olika be-
hov och med hänsyn till de sju diskriminerings-
grunderna.”
   En novemberdag åkte vi till Gävle för att höra 
mer om deras policy och övriga arbete med jäm-
ställdhetsintegrering. Vi träffade Annette Johans-
son, Petra Jonsson och Erika Embretsen Almer. 
Petra berättade att de ställt sig frågan: Inköps-
policy och jämställdhet på bibliotek- hör det 
ihop? I sitt arbete har de tagit fram två model-
ler som fungerar som vägledningar för att kun-
na implementera policyn i det vardagliga arbe-
tet. En stor fördel med det här arbetet är att det 
har satt igång processer som fångar upp frågor-
na policyn handlar om och att dessa uppmärk-
sammas, berättar Petra. 

Lotta Aleman
Sofie Samuelsson
Regionbibliotek Stockholm

Kvalitetssäkrad 
inköpspolicy?
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Inspiration och stöd för det mångspråkiga skolbiblioteket

   Forskning visar att den som lär sig moders-
målet ordentligt dessutom lättare lär sig ett nytt 
språk, t. ex svenska. Den som kan sitt moders-
mål bra uppnår i allmänhet bättre resultat även 
i övriga ämnen. Andra argument betonar mo-
dersmålets betydelse för identiteten, självkäns-
lan och relationerna med familjen. Möten med 
litteratur och författarskap på det egna språket 
är inte bara estetiskt berikande, utan även värde-
fullt för kontakten med sin kulturella bakgrund. 
Det är en demokratisk rättighet att kunna hål-
la sig uppdaterad om världen och hemlandet via 
press och information på sitt språk.
   Att skolbiblioteket erbjuder litteratur på elev-
ernas modersmål är nödvändigt för att möta alla 
elevers behov och stödja deras lärande och språk-

utveckling. Som en integrerad del av skolan spe-
lar skolbiblioteket en viktig roll för skolans demo-
kratiska uppdrag, genom att främja integration 
och mångfald. Inte minst för nyanlända elev-
er, som ännu inte hunnit lära sig läsa svenska, 
är det värdefullt att få tillgång till böcker på sitt 
språk. En skolbibliotekarie som jobbar integre-
rat med undervisningen och bidrar med kunskap 
om mångspråkig litteratur, databaser och andra 
webbresurser medverkar samtidigt till att främja 
elevernas flerspråkighet. Genom att till exempel 
skylta på ett sätt som inspirerar och väcker nyfi-
kenhet kan biblioteket visa att alla språk som ta-
las i skolan är viktiga.
   Internationella biblioteket (IB) är ett öppet bib-
liotek och en del av Stockholms stadsbibliotek. 

Inom stadsbiblioteket har IB också verksamhets-
stöd från Stockholms läns landsting. Som Kung-
liga bibliotekets partner är IB även lånecentral 
för landets folkbibliotek samt nationellt kom-
petenscenter för folk- och skolbibliotek, främst 
gymnasiebiblioteken vilka tillkom som ny mål-
grupp 2013. Arbetet med att inspirera och stärka 
skolbiblioteken i mångspråksarbetet sker i dialog 
och samarbete med dem, för ömsesidigt utbyte 
och lärande. Därför gjordes 2014 en undersök-
ning som visar att det främst är litteratur- och in-
köpsvägledning, kompetensutveckling och stöd 
för samarbeten och nätverk som gymnasiebibli-
oteken efterfrågar. En kommenterad samman-
ställning av enkäten med en vägledande check-
lista finns att ladda ned på interbib.se.
   I november bjöd IB, tillsammans med MTM, 
in till en informationsdag för gymnasiebibliote-
karier. Under hösten startade vi ett pilotprojekt i 
samarbete med tre gymnasiebibliotek i Gävle, för 
att stödja deras mångspråkssatsning och samtidigt 
utveckla IB:s eget arbetsätt som kompetenscen-
ter. För att enkelt kunna hålla kontakt med så 
många skolbibliotekarier som möjligt finns face-
bookgruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek. 
Alla skolbibliotekarier som behöver stöd när det 
gäller det mångspråkiga skolbiblioteksarbetet är 
välkomna att höra av sig till IB!

Charlotte Goobar
Internationella biblioteket

Foto: Elisabet Risberg

Foto: Brita Sjögren

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild upp-
märksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Språklagen, IFLAS 
mångkulturella biblioteksmanifest, läro- och kursplaner, liksom skolinspektio-
nens riktlinjer ger också stöd för att skolbiblioteket ska arbeta mångspråkigt
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Meröppet bibliotek i Bergshamra

  Den 19 oktober 2013 invigdes Solnas första 
meröppna bibliotek: Bergshamra bibliotek. 
   Från och med detta datum kan nu alla våra be-
sökare som blir meröppetlåntagare och är över 
16 år logga in på biblioteket och låna böcker, 
läsa dagstidningar eller använda datorer alla dagar 
mellan kl. 8-22. Många nya besökare har hittat 
till Bergshamra bibliotek just för att de hört talas 
om meröppet och tilltalas av förmånen att kom-
ma vid en tidpunkt som passar just dem. Biblio-
tekslokalerna utnyttjas maximalt, olika grupper 
använder biblioteket vid olika tider på dygnet. Ti-
digt på morgonen är det morgonpigga tidnings-
läsare och studenter som nyttjar biblioteket och 
som värdesätter att det då oftast är väldigt lugnt 
och tyst. Lite senare på förmiddagen kommer 
förskolegrupper från närområdet. På kvällar och 
helger anordnar bibliotekets vänförening förfat-
tarbesök under meröppettiden. Sex aktiva bok-
cirklar ses också regelbundet och har sina träffar 
under meröppet. Familjer använder också mer-
öppet frekvent, ofta under helger då biblioteket 
har kortare öppethållande. 
   I samband med invigningen utökades också 
den bemannade öppettiden med 10 timmar ge-
nom beslut i kultur- och fritidsnämnden. Detta 

tillkännagavs vid invigningen i oktober, en ovän-
tad och rolig nyhet för alla 700 bergshamrabor 
som deltog i den festliga meröppetinvigningen 
oktober 2013.
Avslutningsvis några synpunkter från två be-
sökare: 
   En besökare med småbarn i förskoleåldern be-
skrev att det meröppna biblioteket gjort det möj-
ligt för henne att komma igång med sitt nya fö-
retag. Utan tillgång till bibliotekets utbud och 
tjänster som till exempel tillgång till datorer och 
skrivare, skulle hon aldrig lyckats komma vidare 
med sitt företag. Och extra bra var att hon kun-
de sitta och jobba på biblioteket när hennes barn 
var på förskolan i området. 
   En annan besökares ord om meröppet: Det-
ta är underbart! Det känns som att Bergsham-
ra på detta sätt blir mer tillgängligt och öppet. 
Idag, förutom att läsa diverse böcker jag annars 
ej skulle läst, hjälpte jag en kvinna, som verkade 
relativt nyanländ i landet med att fylla i en blan-
kett på datorn. Demokrati!

Karin Walterson
Kristina Herrlander
Solna stadsbibliotek

Foto: Solna stad, R Oxfält

Sedan årsskiftet 2011/2012 delar kundcenter 
informationsdisk med huvudbiblioteket i kom-
munhusets entré. 
Kundcenter ska underlätta för boende, besöka-
re eller företagare att komma i kontakt med Ny-
kvarns kommun. 
Avdelningen kundcenter innefattar kommunens 
reception/telefoni, bibliotek, kultur- och fritids-
verksamhet, information, IT, besöksnäring och 
samordning av aktiviteter gällande finskt förvalt-
ningsområde.
   Samhällsvägledarna på kundcenter hjälper till 
med de flesta frågor och ärenden och har som 
mål att kunna ge svar på de flesta frågorna di-
rekt i första kontakten istället för att skicka frå-
gan vidare till en kollega. Kundcentret ska vara 
en samordnad kanal för snabb information och 
service om kommunens verksamheter och tjäns-
ter och riktar sig till kommuninvånare, förening-
ar, näringsliv och besökare.
   Besökarna ska få ett gott bemötande, service 
och vägledning direkt vid kontakten med sam-
hällsvägledare som bemannar informationsdis-
ken. Regelstyrda beslut som färdtjänstfrågor, enk-
lare faderskapsärenden, serveringstillstånd och 
borgerliga vigslar kan tas direkt. Vissa tider finns 
möjlighet att få gratis juridisk rådgivning, träffa 
polisen och representanter från det kommunala 
bostadsbolaget, Nybo.

”Medborgarservice 
- delad infodisk 
lyft  för biblioteket”

Foto: Veronica Persson-Kangas
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   Det är alltid lite som att tämja ett yrväder att 
få ordning på alla insikter från en studieprocess 
där nästan hundra personer deltagit, och alltid 
lika härligt att till slut ha någon typ av klarhet 
och överblick till slut. 
   I det här fallet är de som deltagit i processen 
asylsökande från fem olika länder och ännu fler 
olika delar av länet, liksom personal från näs-
tan varenda hörn - plus deltagare från Jämtland, 
Uppland, Oslo. Efter initiala intervjuer i mindre 
fokusgrupper med både bibliotekspersonal och 
asylsökande genomfördes en workshop med syfte 
att förädla och utveckla de idéer som framkom-
mit och hitta sätt att navigera i de situationer 
som både personal och asylsökande biblioteks-
användare från länet identifierat i de inledande 
intervjuerna.
En superkort sammanfattning av resultatet är 
som följer:
•	 Ungefär tre fjärdedelar av de intervjuade asyl-

sökande besöker bibliotek regelbundet och 
kännedomen om bibliotek och dess verksam-
het är hög.

•	 Huvudskälen till biblioteksbesök är lån av 
böcker, användning av IT, språkutveckling, 
läsning, möten med andra besökare, möten 
med personal och att få hjälp av personal 
med olika uppgifter.

•	 Av de fyra biblioteksområden i Stockholms 
län från vilka personal intervjuades hade alla 
verksamhet riktad till målgruppen, samt per-
sonal med speciell kompetens, till exempel 
språk, som hjälpte i relationen med asylsö-
kande. 

Asylsökande och biblioteket
•	 Samtliga uttryckte samtidigt en underdimen-

sionering av denna kompetens och denna 
verksamhet, sett till den upplevda efterfrå-
gan. En överbelastning helt enkelt.

•	 De asylsökandes idéer kring bibliotekens 
möjliga utveckling i relation till deras be-
hov, rörde framförallt tillgång till mer sam-
hällsinformation på sina språk, samt utökade 
möjligheter till språkutveckling och samtal 
med andra besökare och med personal, i syn-
nerhet om sin (komplicerade) livssituation.

•	 För den bibliotekspersonal som deltagit i pro-
cessen har det tett sig mest naturligt att ut-
veckla idéer rörande utvecklingen av verk-
samheten kopplade till språkutveckling, 
samtalsformer, standardisering av info för 
asylsökande och riktlinjer för personal, be-
mötande, kompetensutveckling, resursfördel-
ning och samarbeten med externa aktörer.

   För mig som processledare är det alltid in-
tressant att identifiera var det verkar finnas frön 
till utveckling som kan växa sig stor. Biblioteken 
som plats för språkutveckling är ett sådant, som 
jag tycker synts tydligt under processen. Med en 
förväntan från asylsökande att kunna utveckla 
sitt språk på biblioteket, institutionens naturliga 
koppling till det och den delvis redan uppbygg-
da strukturen med språkkaféer och svenskunder-
visning i volontärorganisationers regi, finns flera 
fundament för ett fortsatt bygge av något som 
kan bli centralt för Sveriges asylsökande. År 2012 
avskaffades SFI för asylsökande och förutom en 
stark önskan om regelbundenhet i svenskstudier-
na under asylprocessen, vittnar också flera av de 
intervjuade asylsökande om leda, sorg och tris-
tess i den sysslolöshet som karaktäriserar väntan 
på uppehållstillståndet och de begränsade möj-
ligheter som de har under denna period. Denna 
har för många blivit och blir längre än de från 
början kunde förvänta sig.
   Även på andra områden finns mycket intressant 
att tänka vidare kring och utveckla vidare, och allt 
redovisas i den rapport som nyligen har släppts. 

Carlos Rojas
MIKLO

Foto: Cecilia Bengtsson

   Att låta huvudbiblioteket och kundcenter i Ny-
kvarns kommun dela informationsdisk har bli-
vit en succé.
– Många var skeptiska och trodde att biblioteks-
verksamheten skulle hamna i skuggan av kund-
center. Istället blev det precis tvärtom; många 
nya målgrupper har hittat till biblioteket och vi 
har fått fler besökare.
   Alla som ska till kommunhuset passerar biblio-
teket och personer som aldrig tidigare har satt 
sin fot på ett bibliotek har nu upptäckt bibliote-
kets serviceutbud.
Bibliotekspersonalen hjälper till i möjligaste mån 
även på kundcentersidan och samhällsvägledar-
na kan vid behov hjälpa till med enklare ären-
den på biblioteket.
   Biblioteket har fått markant utökade öppettider; 
från 36 till 52 timmar i veckan. Både kundcentret 
och biblioteket har öppet till klockan 19.00 två 
kvällar i veckan och lördagsöppet mellan 11-14.
   Man kan säga att kundcentret aldrig blir färdigt. 
Här styr medborgarnas behov och kundcentret 
får kontinuerligt nya uppdrag. Vi arbetar också 
fortlöpande med att förenkla handläggningen av 
olika ärenden och öka tillgängligheten.

Markku Petäjäniemi
Nykvarns kommun

Foto: Veronica Persson-Kangas
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   TioTretton är en biblioteksoas för alla mellan 
tio och tretton år, en slags fristad och vuxenfri 
zon i stadens centrum. Hit kan barnen komma 
och utforska boken och berättelsen i olika former 
eller bara slappna av och ta en paus. 
   TioTretton har haft öppet sen februari 2011. 
Vi har en tvådelad verksamhet vilket innebär att 
vi tar emot skolgrupper på förmiddagarna och 
har öppet för alla i målgruppen på eftermidda-
gar och helger. Under de fem år vi har haft öp-
pet har mycket förändrats. När vi öppnade foku-
serade vi mycket på organiserade aktiviteter men 
ganska snart såg vi att det inte var det som bar-
nen sökte hos oss. Eftersom en stor del av deras 
vardag präglas av krav på prestation och resultat 
ville vi pröva att erbjuda motsatsen. En plats där 
de utan sina vuxnas inblandning får bestämma 
över sin egen tid. 
   Att arbeta i ett bibliotek med en tydlig vuxen-
gräns kräver att vi som personal ständigt är tyd-
liga och medvetna om vår roll i rummet. Biblio-
teket är en av få offentliga platser som det känns 
bekvämt för vår målgrupp att besöka ensamma, 
därför blir vårt bemötande extra viktigt.  Redan 
vid ingången möter vi våra besökare för att er-
bjuda dem ett skåp där de kan låsa in sina jackor 
och väskor. Därefter får barnen ta av sig sina skor 
och utforska verksamheten. Vår önskan är att be-
sökarna ska känna sig sedda redan innan de går 
över gränsen och genom att erbjuda skåp öpp-

nar vi för samtal och en kontakt som inte känns 
påtvingad. Att få ta av sig skorna hjälper barnen 
att ta till sig rummet som en hemmamiljö, det 
uppmuntrar också till identitetslek och identitets-
prövande. Vi använder ett könsneutralt språk och 
ser det som en självklar rättighet för barnen att 
definiera sina egna könstillhörigheter eller välja 
att inte definiera sig. 
   För att förstärka känslan av biblioteket som ett 
andra vardagsrum försöker vi anpassa vårt bemö-
tande där efter. Vi läser målgruppens litteratur i 
rummet, pysslar, fixar och finns alltid tillgängliga 
för samtal. Vi har heller ingen disk utan en info-
punk där vi tillsammans med barnen letar infor-
mation eller söker efter böcker.
   Vi märker att många av våra besökare ser oss 
som ”andra vuxna” det vill säga vuxna som inte 
har kontakt med skolan eller hemmet. I denna 
roll blir det ytterst viktigt att vara lyhörd för vad 
barnen signalerar, ta sig tid att lyssna och inte vara 
rädd för att fråga. Vi önskar att få vara medrese-
närer i barnens kunskapande, ett tryggt resesäll-
skap en bit på vägen. 

Johannes Sjögerén
Amanda Stenberg
TioTretton

Kulturhuset Stockholm

TioTretton
” Denna lag har till 

ändamål att 

motverka 

diskriminering

och på andra sätt 

främja lika rättigheter 

och möjligheter

oavsett kön, köns-

överskridande 

identitet eller 

uttryck,

etnisk tillhörighet, 

religion eller annan 

trosuppfattning,

funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller 

ålder.”

Ur Diskriminerings

lagen 1§

Foto: Mikael Olsson
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Att vara fristad för författare är ytterst en fråga om yttrandefrihet.

   Kampen för yttrandefrihet är i högsta grad le-
vande. I många delar av världen lever författare, 
journalister och andra kulturutövare under döds-
hot eller fängslas för att de skriver om sådant som 
inte tolereras av regimer, stater, fundamentalis-
tiska grupper m m. 
   Sedan början av 1990-talet har städer i Eu-
ropa och andra delar av världen beslutat att bli 
fristäder. Efter fatwan mot Salman Rushdie bil-
dades ett nätverk för stöd till hårt ansatta för-
fattare, vilket sedermera blev organisationen In-
ternational Cities of Refuge Network (ICORN) 
med säte i Stavanger. I dag har medlemsantalet 
passerat 50-strecket, varav ca 15 finns i Sverige.
Som fristad erbjuder staden ett stipendium, bo-
ende och stöd till en författare som är i behov av 
att komma i säkerhet. En viktig uppgift för fri-
staden är att ge författare möjlighet till arbetsro, 
kollegial och social gemenskap, översättningsmöj-
ligheter och självständigt arbete fritt från påtryck-
ningar och trakasserier. Fristadsarbetet, i ett större 
perspektiv, handlar om att säkra yttrandefrihe-
ten och allas rätt att få sina synpunkter framför-
da i offentliga sammanhang. 

    Vissa grundläggande åtaganden är gemensam-
ma för alla fristäder: man ska till den utvalde 
författaren utbetala ett stipendium och erbjuda 
lämpligt boende. En fristadsperiod omfattar van-
ligen två år. Därefter avslutas värdens åtagande 
och gästen återvänder till sitt land, får en fristad 
på annan plats eller beviljas permanent uppehålls-
tillstånd. Ett viktigt påpekande är att fristadspro-
grammet inte handlar om asyl utan är just vad or-
det säger – en fristad under en begränsad period.
På bokmässan i Göteborg år 2012 skrev Sigtu-
na som sjätte kommun i Sverige på avtalet med 
ICORN. Den kommunala, politiska processen 
tar sin tid och först sommaren 2013 kunde vi på-
börja arbetet med att invitera vår första gäst. Från 
början var det klart att detta skulle vara ett sam-
arbete mellan kommunen och Sigtunastiftelsen 
vilket gör oss unika i fristadssammanhang. Sig-
tunastiftelsen bygger på kristen humanism och 
skapar genom sin verksamhet rum för gränsöver-
skridande möten, i en miljö och ett sammanhang 
som utmanar till reflektion kring hela männis-
kan i liv och arbete. Stiftelsen har också en mer 
än 70-årig tradition av att erbjuda författare ar-

betsstipendier. Många av våra stora författare har 
skrivit sina verk under vistelsen här. 
   När kommunen har skapat en organisation 
kring fristadsarbetet – en styrgrupp och koor-
dinator och är beredd att ta emot en författare, 
lämnar ICORN ca fem förslag på lämpliga kan-
didater. Att välja är en svår process då alla utval-
da förstås har ett starkt behov av en fristad. Det 
är viktigt med rätt matchning mellan kommun 
och författare bl a från säkerhetsynpunkt. 
   Att arbeta som fristadskoordinator skiljer sig 
från annan kommunal verksamhet. När alla av-
tal är påskrivna och man har beslutat sig för att 
ta emot en utvald författare, påbörjas en intensiv 
mailkonversation. En inbjudan går till författa-
ren. Att via ambassad alt konsulat sedan gå vida-
re i ansökningsprocess för uppehållstillstånd och 
visum är en process som ibland är svåröverblick-
bar och oftast drar ut på tiden. 
   I Sigtuna hade vi så slutligen glädjen att få ta 
emot Ragip Zarakolu, förläggare och publicist 
från Turkiet strax innan julhelgen 2013. Ragip 
har under hela sitt yrkesliv arbetat för yttrande-
frihet och mänskliga rättigheter. Sedan han för-
sta gången fängslades 1971, anklagad för att ha 
haft hemliga relationer med Amnesty Internatio-
nal, har han genomlevt över 40 rättegångar. Han 
är en stark förkämpe för minoriteters rättigheter 
och är en internationell auktoritet vad beträffar 
det armeniska folkmordet. Genom internationel-
la påtryckningar, bl a genom fredsprisnominering 
av svenska riksdagsledamöter, blev han 2012 fri-
släppt från sitt senaste fängelsestraff.
   Det har varit oerhört berikande att arbeta med 
Sigtuna som fristad och inte minst med Ragip 
som också blivit en personlig vän. Han har ska-
pat många kontakter i kommunen och i landet. 
Under sina år här har han varit mycket engage-
rad i olika arrangemang; i kommunen, landet 
och internationellt. Eftersom han har funnit sig 
så väl tillrätta i Sverige och inte minst på grund 
av den allt oroligare situationen i Turkiet, är det 
därför en stor lättnad att han nu har beviljats per-
manent uppehållstillstånd.

Lena Gustafson Randau
Sigtuna kommun

Foto:  Regina Clevehorn
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Forum för levande historia

   Klimatet för homosexuella, bisexuella och trans-
personer i Sverige är bättre än på mycket länge. 
Attitydundersökningar bland ungdomar visar på 
en ökad positiv inställning. Det är bra. Men job-
bet är inte klart. Hbtq-personer utsätts dagligen 
för hat, hot och våld. Detta är helt oacceptabelt 
i Sverige 2015. 
   För att höja kunskapsnivån och motverka in-
skränkande normer lanserar Forum för levande 
historia nu ett nytt webbaserat klassrumsmateri-
al riktat till lärare och elever i gymnasiet och hög-
stadiet. Med vårt material HBTQ, NORMER & 
MAKT vill vi vrida samtalet från att handla om 
att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas 
lika rättigheter och möjligheter. 
   Signalerna är tydliga. Vår senaste attitydunder-

sökning visar att var fjärde elev med homosexu-
ell och bisexuell läggning har blivit slagen minst 
en gång det senaste året. Kränkningar sker även 
via sms och meddelanden på internet. Den ne-
gativa tendensen bekräftas även i Folkhälsomyn-
dighetens undersökning av transpersoners hälsa. 
Över hälften av respondenterna angav att de bli-
vit utsatta för kränkande bemötande minst en 
gång de senaste tre månaderna. Lika många har 
avstått från aktiviteter av rädsla för att bli dåligt 
behandlade eller diskriminerade på grund av sin 
transerfarenhet. 
   Vi har mycket att lära av historien. När det gäl-
ler människors förutsättningar att åtnjuta grund-
läggande fri- och rättigheter har stora framsteg 
gjorts i Sverige. Bakom den positiva utveckling-

en ligger flera generationers engagerade kamp för 
rättvisa. Hbtq-personers rättigheter är resultatet 
av en lång kamp mot kriminalisering, sjukdoms-
förklaring, hetsjakt, förföljelse, sterilisering och 
diskriminering.
Men mycket återstår att göra. 
   För att kunna motverka homo-, bi- och transfobi 
måste vi förstå de bakomliggande normerna som 
påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Hur vi 
förmedlar värderingar och kunskap. Skapar nor-
merna verkligen en grund för den delaktighet som 
grundlagen ålägger det allmänna att verka för? 
   Det handlar om unga människors vardag, i sko-
lan och på arbetsplatsen, som inte har rätt till det 
mest grundläggande, något som de flesta av oss 
tar för givet. Rätten att få känna sig trygg och inte 
utsättas för trakasserier, hot eller våld. 
   En av Forum för levande historias viktigaste 
uppgifter är att motverka rasism och andra for-
mer av intolerans. Arbetet mot homo-, bi- och 
transfobi bland unga måste ske inom alla sam-
hällssektorer, bedrivas i skolan och i ungdomars 
vardag. Fler aktörer i civilsamhället måste stå upp 
för hbtq-frågorna. Tillsammans kan vi åstadkom-
ma förändring. 
   Rättigheter är en färskvara. Det har återkom-
mande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt 
oss. Syftet med vår utbildningsinsats är att stär-
ka lärare och elever att stå upp för allas lika värde 
och rättigheter. Genom arbetet med att motver-
ka homo-, bi- och transfobi bland unga hoppas 
vi också kunna begränsa inflytandet från de po-
pulistiska, intoleranta och rasistiska strömningar 
som just nu sprids över hela Europa. 
     
Ingrid Lomfors
Forum för levande historia 

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndigheten har till 
uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla män-
niskors lika värde, främst med fokus på lärare och elever. Forum för levande historia tar fram 
pedagogiska material och arrangerar utställningar och seminarier. Det finns en hel del för bibli-
oteken att inspireras av. Så här skriver överintendent Ingrid Lomfors om myndighetens nya ma-
terial HBTQ, NORMER & MAKT: 

Forum för levande historias 
nya utbildningsmaterial HBTQ, 
NORMER & MAKT går att ta 
del i sin helhet på www.levan-
dehistoria.se 
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Träff med 
HBTQ-nätverket

Möten med läsning och slöjd i Haninge

   Under två dagar i slutet av oktober hade Svensk 
Biblioteksförenings expertnätverk för hbtq- frå-
gor sin årliga träff. Det var nätverkets fjärde träff 
och denna gång var platsen Kulturhuset Gurra-
berg i Värmdö. Gurraberg och Värmdö biblio-
tek är i slutet av processen att bli hbtq- certifie-
rade av RFSL. Femton nätverksmedlemmar från 
olika delar av Sverige diskuterade under träffen 
bland annat idéer kring att skapa rekommenda-
tioner och tips till bibliotek som vill jobba med 
hbtq- perspektiven. I form av workshop pröva-
des att skapa ett förslag för taxonomi för arbe-
te med hbtq- frågor på bibliotek. Det här är ett 
arbete som nätverket planerar att fortsätta med.
   Svensk biblioteksförenings medlemmar har 
möjlighet att starta olika nätverk. På deras webb-
plats står det att expertnätverken bygger på med-
lemmarnas engagemang och handlar om erfa-
renhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och 
diskussioner. I presentationen av nätverket för 
hbtq- frågor kan en läsa att nätverket ska arbe-
ta för att höja bibliotekens hbtq-kompetens och 
diskutera frågor som rör hur en kan arbeta för att 
på ett självklart sätt inkludera homo- och bisexu-
ella samt transpersoner i biblioteksverksamheten. 
Nätverket ska också lyfta fram det allmänt kvali-
tetshöjande som en hög hbtq-kompetens ger. De 
vill verka för att lyfta frågan om allas, såväl besö-
kare som personal, rätt till att känna sig välkom-
na och inkluderade på bibliotek, oavsett sexuali-
tet eller könstillhörighet. Nätverket menar att det 
ingår i bibliotekens folkbildande, kulturfrämjan-
de och demokratifrämjande uppdrag att arbeta 
för individernas lika värde och rätt samt att mot-
verka fördomar och diskriminering. Kontaktper-
son för nätverket är Christer Edeholt (christer.
edeholt@umea.se). Nätverket finns på Facebook: 
Svensk biblioteksförenings Nätverk för hbtq- frå-
gor på bibliotek.

Sofie Samuelsson
Regionbibliotek Stockholm

   Våren 2015 fick Haninge biblioteks uppsökan-
de verksamhet möjlighet att delta i Regionbibli-
otekets projekt Möten med läsning. Syftet med 
projektet är bland annat att öka samverkan mel-
lan bibliotek och funktionshindersomsorg och att 
utveckla metoder kring läsfrämjande aktiviteter.
Vi valde att testa nya läsfrämjande aktiviteter för 
att fördjupa bibliotekets redan upparbetade kon-
takter med några av Haninges dagliga verksam-
heter och gruppbostäder för personer med funk-
tionsnedsättning.
   Den dagliga verksamheten Handgruppen har 
sedan sex år tillbaka fått besök av bokbussen en 
gång i månaden. Gruppens deltagare är vana lån-
tagare. I början var de försiktiga och lånade väl-
digt få böcker men nu lämnar de långa listor med 
önskemål. Populärast är böcker om bilar, helst 
med märket Volkswagen, naturböcker, böcker om 
flaggor, kärlek och olika sorters slöjd. Några lå-
nar också cd-skivor med musik.
Handgruppens deltagare och personal ville gärna 
delta i projektet. Vi hade två gemensamma möten 
där vi planerade för aktiviteterna. Med på möte-
na var också två teckentolkar eftersom de flesta 
av gruppens deltagare och personal är döva eller 
har en hörselnedsättning. 
   Tillsammans bestämde vi att träffarna skulle 
äga rum i Handgruppens lokaler och att vi skul-
le arbeta med länshemslöjdens koncept Slöjda en 
saga. På så sätt kunde vi kombinera Handgrup-
pens stora intresse för slöjd med högläsning. Vi 
kontaktade länshemslöjdskonsulenten som tipsa-
de om slöjdpedagogen Madelaine Jansson. 

   Det kändes viktigt att välja en spännande be-
rättelse som kunde fånga alla deltagares intresse 
och inspirera till skapande. 
   Vi valde bilderboken Den hemska fisken av 
Monica Zak. De uttrycksfulla illustrationerna 
av Bengt-Arne Runnerström fungerade som ett 
bra stöd för att alla deltagare skulle kunna följa 
med i berättelsen.
   Slöjdpedagogen Madelaine hade tagit med sig 
en mängd olika material som tyg, ull, cykelslang-
ar, pärlor, mönstrade pappersark, korkar, stål-
fjädrar med mera. Hon hjälpte sedan till med 
idéer och praktiska tips.
   Konceptet fungerade mycket bra för den här 
målgruppen. Deltagarna ordnade spontant en ut-
ställning av sina skapelser. Flera av deltagarna 
vill att Slöjda en saga ska bli en återkomman-
de aktivitet.
   Resten av året och våren 2016 kommer vi att 
fortsätta samarbetet med slöjdpedagogen. Inom 
projektet har vi även startat en bokklubb på en 
annan daglig verksamhet i anslutning till bokbus-
sens besök. Vi planerar också för informations-
träffar angående talböcker och appen Legimus 
ute på gruppbostäder och dagliga verksamheter. 
Några gruppbostäder kommer också att bjudas 
in till en lördag med historiskt tema på Väster-
haninge bibliotek. 

Helena Andersson
Pia Andersson Wredlert
Haninge bibliotek

Foto: Pia Andersson Wredlert
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Kan bibliotek och äldreomsorg tillsammans höja 
livskvaliteten hos de äldre? Att hitta metoder för 
detta är bland annat syftet med projektet SALUT. 
Nya sätt att skapa livsberättelser, workshops för per-
sonalen och ”kaffe med prat” är idéer som prövas. 
   SALUT står för ”Samarbete, lärande och ut-
veckling.  Äldreomsorg och bibliotek i samver-
kan på Södermalm”.  I projektet, som är treårigt, 
arbetar Gustav Nygren, bibliotekarie vid Stock-
holms stadsbibliotek, tillsammans med Catharina 
Montgomery, äldreomsorgens utvecklingsgrupp 
på Södermalms stadsdelsförvaltning. 
   SALUT står också för ett salutogent förhåll-
ningssätt, det vill säga att ta vara på det friska. 
Projektet ska bidra till stimulans, ökat välbefin-
nande och därmed på sikt höjd livskvalitet, en-
ligt direktivet. Här kan bibliotek bistå med såväl 
kompetens som medier. När man funderade på 
hur man ville arbeta i detta projekt var en vik-
tig utgångspunkt att göra det tillsammans. Man 
enades om att testa aktiviteter kring de äldres 
livsberättelser. Inom äldreomsorgen på Söder-
malm arbetar man allt mer med livsberättelser. 

Det innebär att när en person kommer till ett 
äldreboende påbörjas ett arbete med att skriva 
ned livsberättelsen.  Livsberättelsen sätts sedan 
in i en pärm, som också den sjuke själv kan ha 
glädje av. I den första delen i pärmen finns ofta 
bilder. För en person med demenssjukdom kan 
det vara bra med en bild per sida och en kort text 
om vad den föreställer.  I den andra delen står det 
mer om barndom, ungdom, yrkesliv och intres-
sen, det är personen själv och den anhörige som 
väljer vad som ska vara med. I den sista delen kan 
den som kommer på besök skriva ner vad man 
har gjort tillsammans. De ger ”nycklar” till att 
förstå personen. Vem är människan bakom sjuk-
domen? Vilka intressen har hon haft? Sådan kun-
skap behövs för att kunna ge ett bra bemötande. 
   För att personalen inom äldreomsorgen skulle få 
en känsla för detta med livsberättelser och berät-
tande överhuvudtaget ordnades workshops.  En 
stor del av personalen kommer från andra länder. 
”Vi använde oss av ett material som heter min-
nesbilder. Det är svenska bilder från trettio- till 
sjuttiotalet. Trots att det är svenska företeelser gick 

det bra att föra ett samtal kring bilderna. Vi för-
sökte också förmedla hur man leder ett samtal. 
Både hur man kan stötta personerna i att gå vi-
dare och hur man bromsar när någon vill berät-
ta för mycket” säger Gustav Nygren.
   En gång i veckan ordnas ”Kaffe med prat”, en 
träff som man arbetat särskilt med på ett äldrebo-
ende. Bilderna används då som en utgångspunkt 
för samtal.  För personalen - särskilt om de inte 
behärskar svenskan så bra - kan detta vara lätt-
tare än att läsa högt. Det är också ett sätt att få 
de boende själva att börja prata.  Dessutom får 
personal och boende sedan en gemensam refe-
rensram. Bilderna föreställer skrivmaskin, hus-
vagn, kaffekoppar med kända mönster, smörpa-
ket, tablettaskar, filmstjärnor, krasseblommor och 
mycket annat.
   Det gäller att se till att det inte blir ett förhör 
– ”vad är det här?”  Sådant kan personalen be-
höva lite hjälp med liksom hur man går vidare 
och kan associera vidare. Det går också bra att 
använda olika böcker med bilder. 
   ”Vi har till och med gjort egna bilder med bok-
omslag. I samband med världsbokdagen gjorde 
till exempel Sju sorters kakor, med kortfattad in-
formation på baksidan av varje bild. Vi hade ock-
så ett bokomslag med Utvandrarna, med lite fak-
ta om Vilhelm Moberg”, säger Gustav Nygren.
   ”Vi måste jobba med omsorgspersonalen så 
de blir länken mellan biblioteket och de boen-
de”, fortsätter han. Alla äldreboenden på Söder-
malm har inbjudits att utse ett eller flera så kall-
lade SALUT-ombud på sitt boende. Ombuden 
ska ha ett övergripande ansvar för att ha kon-
takt med biblioteket. Biblioteket ska ordna nät-
verksträffar för ombuden en eller två gånger per 
termin. Där ska SALUT-ombuden träffas för att 
berätta för varandra hur de jobbar.  De ska ock-
så få information från biblioteket om vilka re-
surser som finns - som lättlästa böcker, digitala 
tjänster med mera. Surfplattor ska också köpas 
in vilket de hoppas ska bli ett extra dragplåster 
för SALUT-ombuden.

Kari Molin
Svenskt Demenscentrum

Foto: C
ecilia Bengtsson

TEMA: DEMOKRATI

SALUT- Äldreomsorg och bibliotek i samverkan på Södermalm
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   För att komma in på biblioteket i Ekerö cen-
trum måste du ta dig igenom en foajé. Det har 
aldrig varit en trevlig upplevelse. Underhållet har 
varit eftersatt och foajén har aldrig fyllt någon 
funktion utöver att inhysa några sittplatser och 
offentliga toaletter med enskilt läge som utnytt-
jats ivrigt och yvigt. I år och år pratades det om 
renovering och just detta år beslutades det om 
att det skulle ske. Ny entré, ny foajé och nytt 
golv i biblioteket.
   ”Välkomna tillbaka i mitten av september”, sa 
vi och vinkade ett vemodigt farväl till våra besö-
kare dagen före midsommar. Snart därefter fick 

Nyöppning Ekerö vi även ta avsked av våra böcker, se dem stuvas 
ner i kartonger och fraktas bort. Hyllorna mon-
terades ner och allt som återstod var ett rum. 
800 kvadratmeter tomt ekande.
   För andra sommaren rullade vi ut vår bok-
cykel, fullastad med böcker, men våra besökare 
hade bunkrat före stängningen.
”När öppnar biblioteket?”, frågade de istället 
för att låna.
”I mitten av september”, sa vi, fast vi inte rik-
tigt trodde på det själva.
Och tiden gick, semesterfirarna kom hem, sko-
lorna började och alldeles snart hade biblioteket 
fått ett nytt golv. Men öppna, det kunde vi inte.
Folk ringde.
”När öppnar ni?”
”Slutet av september”, sa vi, fast vi inte riktigt 
trodde på det heller. 
   Programpunkt efter programpunkt fick ställas 
in eller flyttas medan våra hyllor sakta återvän-
de i delar som inte passade ihop längre. Mon-
teringen drog ut på tiden.
   Ekeröborna började dra oss i kläderna i mat-
affären. ”När öppnar biblioteket egentligen?”
”26 oktober”, sa vi och visste att det måste bli så.
Det arbetades intensivt de sista dagarna. Röda 

Foto: Nina Sundberg

   När jag började arbeta som bibliotekarie på 
Biblioteket i Vårby gård våren 2012 var det en 
biblioteksbesökare som gjorde mig uppmärksam 
på, att de finsktalande var en grupp som varken 
syntes eller tog plats i biblioteket. Hon undrade 
över det finska beståndet med böcker. Jag svara-

mattan rullades ut i foajén för att markera för be-
sökare var de fick gå. Runtom avspärrningsband, 
masonitskivor och byggarbetare.
”Välkomna”, sa vi.
”Äntligen!” sa våra besökare och stormade in, gjor-
de sig hemmastadda vid datorerna, vid hembygds-
hyllan, tidskrifterna och bilderboksavdelningen. 
Vi intog våra positioner i diskarna, såg männis-
korna komma och gå, nyfiket vädrande, med eller 
utan böcker under armen, men alla med ett nöjt 
leende på läpparna.
   Vi har lärt oss mycket om vårt bibliotek den här 
sommaren och hösten. Framförallt har vi förstått 
hur viktigt vårt bibliotek är för människor och att 
det är så mycket mer än sina böcker. Det är rum-
met som tillhör oss alla, rummet som alla är väl-
komna till, rummet där tanken kan både vandra, 
stanna och svindla.
   Renoveringen av entrén fortsätter. Den blir klar 
nästa år någon gång, men det får ta hur lång tid 
det vill, för nu är vårt bibliotek öppet för besökare.

Nina Sundberg 
Ekerö bibliotek

Finskt filmcafé i Vårby de lite generat att jag aldrig sett eller fått några 
inköpsförslag och därför köpte in lite på måfå. 
Hon berättade att det bor många finländare i 
närområdet, men att många är äldre och kan-
ske inte vana att ställa krav på sitt bibliotek. Jag 
började mer aktivt ta kontakt med de besöka-
re som jag hörde talade finska, eller som låna-
de finska böcker och frågade vad de ville ha och 
vad de tyckte. Det jag köpte in blev uppskattat 
och utlånen ökade. Men det kändes ändå som 
om vi nådde ett litet antal och endast kvinnor.  
Jag funderade på vad vi skulle kunna hitta på 
för att nå de finsktalande invånarna. Jag visste så 
lite om dem.  På våren nästföljande år var jag på 
en av Regionbibliotekets sammankomster som 
handlade om hur man kan jobba på olika sätt 
mot äldre personer och då var det en bibliote-
karie som berättade att hon haft en filmvisning 
för äldre finländare som hade varit väldigt lyckat.
   Att erbjuda finsk film och fika kanske kunde 
vara något för oss i Vårby? Jag tog kontakt med 

Finska föreningen i Huddinge och berättade om 
min idé. Ordföranden Riitta Komppa tyckte det 
lät intressant och hon lovade att hjälpa till. Utan 
henne hade det inte blivit till den lilla succé det 
är idag. En liten idé har med hennes hjälp vuxit 
till något väldigt uppskattat och värdefullt. Ingen 
av oss som jobbar på biblioteket är finsktalande. 
Riitta är därför med och ser till att alla trivs och 
att de får träffas och prata sitt modersmål. Kan-
ske är det viktigare än själva filmen.  Det finska 
filmcaféet har pågått sedan 2013 och fått en egen 
form. Vid det första tillfället hade jag i samråd 
med Riitta valt ut filmen som visades. Till näs-
ta tillfälle hade jag köpt in mig på lite fler filmer 
och deltagarna fick vid fikat komma överens om 
vilken film de ville se. Så har det varit sedan dess. 

Hélène Svensson Blomdahl
Bibliotek Huddinge

Foto: LenaGrönlund



Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med just nu.

Jag är bibliotekarie i Hallunda och i huvudsak sysslar jag med pro-
gramverksamhet, och inköp av språkvetenskapliga medier. Just nu 
har jag en lättläst bokcirkel i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Deltagarna befinner sig långt från arbetsmarknaden, ofta på grund 
av hälsomässiga skäl. Det blir intressanta samtal, och många har ett 
uppdämt behov av att uttrycka sig. För programverksamheten har 
vi bland annat en öppen scen. Tillsammans med Cornelia Boheman 
Callmer bedriver jag ett projekt som syftar till att utveckla verk-
samheten med avseende på vuxna med svenska som andraspråk. 
Projektet är avgränsat till målgrupper med kort studieerfarenhet.

Vad tänker du om bibliotekens demokratiska uppdrag?

En viktig aspekt är folkbiblioteket som en lokal offentlig arena för 
idéutbyte, berättande och lärande. Själva platsen och de möten som 
sker där är centrala. Vi har ett uppdrag att omforma utbudet efter 
lokala behov, så att biblioteket verkligen känns som en plats ägd av 
invånarna. Denna aspekt hänger ihop med vårt arbete kring olika 
målgrupper, och framförallt de som använder biblioteket i mindre 
utsträckning. Vi kan inte enbart lyssna på dem som aktivt söker upp 
oss, utan måste förstås ha en bredare omvärldsbevakning än så. Här 
får vi viss ledning av Bibliotekslagen, som anger några prioriterade 
målgrupper.

Vad tänker du om samverkan i lokalsamhället? 
Vår egen räckvidd är begränsad, och vi kan nog aldrig utgå från 
att vi själva har all den kunskap som krävs för att nå goda resultat. 
Därför gäller det att bygga upp långsiktiga samarbeten som bygger 
på ömsesidigt förtroende. En viktig punkt är att visa tillit. Det är 
viktigt att vi inte känner att vi måste bestämma formerna för allt, 
exempelvis när det gäller programverksamheten. Saker kan emel-
lanåt få vara en aning obekväma och skava lite. Sen är det enorma 
skillnader mellan olika former av samarbeten. Personligen tror jag 
att det är just kreativa lokala samarbeten som skapar den kraft som 
bäst utvecklar verksamheten. 

Berätta om Botkyrkas interkulturella strategi och vad den innebär för 
biblioteken i Botkyrka.

Den interkulturella strategin handlar om att göra upp med en för-
åldrad bild av vem som uppfattas som svensk. Sverige idag är ett 
kontrastrik land med stor språklig rikedom, och förhållanden mel-
lan normer och avvikelser måste hela tiden omförhandlas. Det in-
terkulturella utgår inte från att vi är representanter för skilda ”kul-
turer” som lever sida vid sida, utan snarare att vi tillsammans skapar 
någonting nytt, en ny gemensam kultur, där respekt för mänskliga 
rättigheter är en utgångspunkt. Alla kommunala arbetsplatser arbe-
tar med strategin. För Biblotek Botkyrkas del fungerar strategin lite 
som en motor i utvecklingsarbetet.

Berätta om ditt/ert arbete kring literacy for all.

 Eftersom många vuxna saknar de läsfärdigheter som krävs är det viktigt att bib-
lioteken arbetar aktivt med frågan. I Botkyrka arrangerade vi 2014 en konferens 
och workshop kring flerspråkighet och vuxnas litteracitet. Inbjudna var bibliotek-
spersonal från hela Europa. Syftet var att skapa ett nätverk. Vi lyckades med detta, 
och nätverket Literacy for all – European library network har idag medlemmar 
från 15 länder. Vi har en sluten Facebook-grupp, en blogg och ett aktivt twitter-
konto. Vi formulerar en projektidé, för att dokumentera och sprida goda exempel 
inom området vuxnas lärande och bibliotek. Det är en spännande utmaning att 
kommunicera kring våra olika verksamheter. Vi vill växa, så kontakta,  peter.bjork-
man@botkyrka.se om intresse finns.

Till sist: en bok eller kulturupplevelse som du vill tipsa om.

 Nyligen läste jag Bitte Hammergrens bok ”Gulfen”. Den var lite slarvigt redige-
rad, men otroligt intressant. Saudiarabien dyker upp i nyhetsflödet hela tiden, och 
exempelvis Förenade Arabemiraten har ju blivit ett stort turistmål. Innan jag läste 
boken hade jag lite kunskap om dessa länder, i alla fall inte mer än att de är religiöst 
konservativa diktaturer med ofantliga oljerikedomar. Bitte Hammergrens bok gav 
en bra inblick. Spännande läsning om ett av världens viktigaste maktcentrum! 
__________________________________
Ställde frågorna gjorde  Cecilia Bengtsson       
Foto: Niklas Elzén
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Peter Björkman är bibliotekarie på 
Hallunda bibliotek i Botkyrka kom-
mun. I Botkyrka har han arbetat myck-
et med lättläst och programverksam-
het, samt ingått i större projekt som 
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sa och en EU-finansierad konferens 
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digheter.


