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TEMA: MOBILT

 Mobilt i många bemärkelser:

   Vi börjar med att presentera några olika per-
spektiv på det mobila biblioteket. Det finns allde-
les säkert fler goda exempel och förhoppningsvis 
kan också nya idéer födas till framtidens mobi-
la bibliotek. 
•	 Uppsökande biblioteksverksamhet med 

bokbuss, bokbil, bokhoj och dramatenvagn. 
Bokbussarna har blivit färre och mindre till 
formatet, men vi spår samtidigt att bokbilar 
blir vanligare - både som permanent verk-
samhet och för mer tillfälliga aktiviteter. 

•	 Boken kommer-låntagare som inte själva 
kan ta sig till biblioteket utan får böcker, 
skivor, filmer och andra medier hemskick-
ade. Det är här som mycket av bibliotekens 
referensarbete pågår, med kräsna och tack-
samma låntagare som biblioteket verkligen 
gör skillnad för. 

•	 Fasta bibliotek utanför biblioteket till ex-
empel arbetsplatsbibliotek, tvättstugebibli-
otek, fängelsebibliotek, vägkrogsbibliotek 

Mobilt bibliotek – hur och varför?

och bokhyllor på verksamheter inom vård 
och omsorg. Eller i en gammal telefonki-
osk. Det finns en lång historia kring den 
här typen av utlöpare från biblioteket. Vi 
ser ett delvis nymornat engagemang för ar-
betsplatsbibliotek med intresse för läsfräm-
jande aktiviteter. 

•	 Popup-bibliotek, tillfälliga mobila biblio-
tek på olika ställen, till exempel i köpcen-
trum, på stranden, kaféer, läger och littera-
turfestivaler. När bibliotek bygger om kan 
det bli långa perioder med ett begränsat ut-
bud, medan de snabba gigen ofta ger chans 
att nå ut med ett riktat erbjudande till en 
särskild målgrupp.

•	 Den mobila bibliotekarien som är med och 
träffar politiker, förmedlare och andra vikti-
ga kontakter. Det är ett långsiktigt och vik-
tigt arbete som kräver en hel del för att leda 
till lösningar och samverkan; förkunskaper, 
empati, tålamod och inte minst flexibilitet. 

•	 Det mobila biblioteket via digital teknik. 

Det är självklart för många att söka i bib-
liotekskatalogen via allehanda olika gräns-
snitt, men också att låna e-böcker, läsa tid-
ningar, söka i databaser, spana in vad som 
händer på biblioteket och interagera med 
biblioteket via olika kanaler som facebook, 
bloggar, twitter, e-post och skype. Raska 
låntagare som kan tänka sig att resa runt 
efter eftertraktade böcker blir ofta frustre-
rade över att vi inte har samma system, lå-
nekort och regler i länets olika kommuner.

•	 Den mobila användaren och hens apparater. 
Att användaren är i rörelse innebär också 
att önskemål och frågor förändras. En tal-
bok bör kunna läsas både på datorn hem-
ma, via mobilen på resa och med talboks-
spelaren på landet. På biblioteken är fritt 
wifi och ett generöst antal elkontakter ab-
soluta krav idag, även om de stationära da-
torerna fortfarande är väl använda på många 
ställen. Men också hos bibliotekets IT-sup-
port handlar frågorna allt mer om smart-
phones och surfplattor, vad man kan göra 
med dem och hur. 

Meningen med mobilt

   Oavsett form kan det finnas flera syften med 
den mobila verksamheten. Det kan handla om 
att tillgängliggöra bibliotekens fysiska och digi-
tala medier för de som väntar och längtar, på för-
skolor, äldreboenden och bondgårdar. Eller att 
nå bibliotekens icke-användare genom nya are-
nor för biblioteksmöten i det offentliga rummet. 
Mycket bottnar i bibliotekslagens formulering 
om att biblioteksverksamhet ska finnas tillgäng-
lig för alla. Men det mobila är också marknads-
föring av det stationära, och ett sätt att samverka 
i lokalsamhället med övrig kommunal verksam-
het, föreningar och andra aktörer. På flera bok-
bussverksamheter i landet pågår till exempel en 
breddning av verksamheten med makerspace, di-
gitala tjänster och medborgarkontor. Och Sunds-
valls nya bokbuss – Mobibblan – är utrustad 
med scen, storbildskärm och multimediasystem. 

Mobil bibliotekarie i Södertälje 

   Formerna för mobilt är många men kanske 
är det ändå bibliotekskompetensen som är det 

Denna gång handlar Länsnytt om bibliotek, bibliotekarier och användare som 
är mobila, det vill säga rörliga. Numret är fyllt av goda exempel på bokbussar, 
popup-bibliotek och digitala tjänster, men det finns naturligtvis ännu fler sätt 
att vara mobil. Och utöver alla praktiska tips och inspiration vill vi här också 
fundera på varför bibliotek är – eller borde vara – mobila.

Foto: Annika Lissenko
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viktigaste? När bibliotekarie Maria Juthberg be-
skriver hur hon arbetar uppsökande i Södertälje 
kommun är det kompetensen som mobil biblio-
tekarie som är i fokus. Södertälje har 93000 in-
vånare. För att kunna uppfylla bibliotekslagen 
om att göra biblioteken tillgängliga för alla och 
särskilt för de prioriterade målgrupperna behö-
ver vi arbeta strategiskt, säger Maria, till exempel 
genom att delta i olika sammanhang utanför bib-
lioteket. Hon besöker bland annat träffpunkter, 
samverkar med Hagaberg folkhögskola och deltar 
regelbundet på möten med aktivitetssamordna-
re för äldreomsorgen. Genom att vara en mobil 
bibliotekarie ökar hon kunskapen om bibliote-
ken bland förmedlare. Maria fångar upp behov 
och önskemål och samarbetsmöjligheter skapas. 
Hon har även uppdraget att arbeta med projekt 
Bokstart, vilket innebär hembesök till familjer 
med riktigt små barn i socioekonomiskt utsatta 
områden. Ett arbetssätt som skulle kunna app-
liceras även på bibliotekens övriga prioriterade 
målgrupper.

Biblioteket i lokalsamhället

   En faktor som påverkar om man använder 
bibliotek eller inte är det fysiska avståndet. Små 
barn, äldre och personer med vissa sjukdomar el-
ler funktionsnedsättningar lever ofta sitt liv inom 
ett mycket begränsat område. Socioekonomiska 
faktorer påverkar tydligt människors möjlighet 
till mobilitet, och om man till exempel inte har 
råd med ett SL-kort så begränsas räckvidden på-
tagligt oavsett ålder och hälsa. Det är alltså sär-
skilt med tanke på de prioriterade målgrupper-
na som bibliotek behöver arbeta uppsökande på 
olika sätt och finnas där invånarna befinner sig. 
Lokalsamhällen och kommuner ser olika ut och 
Stockholms län är synnerligen mångfacetterat. 
Geografiskt finns här allt från skärgård och gles-
bygd till förort och ren stadsmiljö. Länet präglas 
också av segregation och socioekonomiska stora 
skillnader, både inom och mellan kommunerna. 
Insatser behöver därför formas utifrån den loka-
la kontexten och dess möjligheter. 

Hur mobila biblioteken måste vara för att upp-
fylla bibliotekslagens skrivelse om att biblioteks-
verksamhet ska finnas tillgänglig för alla beror 
alltså på den egna kontexten. Det gäller att ar-
beta strategiskt för att med olika metoder och 
samarbetspartners nå alla medborgare i samhäl-
let. En framgångsfaktor som vi på Regionbiblio-
teket sett när det gäller uppsökande verksamhet 
är att ju fler i personalgruppen som är involve-
rade, desto större effekt blir det. Genom att dela 
på tiden och vara flera i arbetsgruppen blir den 
mobila verksamheten stabil och ger utrymme 
för reflektion, metodutveckling och nytänkande.  

Karin Sundström
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Samarbete idrottsföreningar och bibliotek

   Trots att medlen är slut så fortsätter man med 
att stödja och inspirera fler bibliotek och idrotts-
föreningar att samarbeta på olika sätt. Syftet är 
att väcka intresse för litteratur och läsande och 
bidra till ökad läsfärdighet och läslust.
   - Den här satsningen visar vilken stor betydelse 
läsande förebilder har för att inspirera barn och 
unga till läsning, säger Maria Telenius, projekt-
ledare på Kulturrådet. Det är också tydligt att 
idrotten har en motiverande kraft och kan stärka 
barn och unga i deras läsning. Flera framgångs-

rika projekt samarbetar med lokala idrottspro-
filer som besöker idrottslag för att prata om läs-
ning och visa att idrott och läsning kan förenas.
   En slutsats av satsningen är att idrottsledaren 
är en nyckelperson i läsprojekten som förebild 
för både barn och unga och vuxna i deras närhet. 
Kulturrådet har tillsammans med SISU Idrotts-
utbildarna därför tagit fram en inspirationsskrift, 
Idrott och läsning – ett Dreamteam, som ger hand-
fasta tips till idrottsledare som vill satsa på sina 
unga idrottare genom läsning. 
   Läs mer om projekten och ladda ner eller be-
ställ inspirationsskriften på Kulturrådets webb-
plats och på webbsidan Paus – du och en bok 
www.duochenbok.se

Cecilia Bengtsson 
Regionbibliotek Stockholm

2013 gav regeringen Statens kultur-
råd uppdraget att i samråd med Riks-
idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildar-
na inspirera idrottande barn och unga 
att läsa. Kulturrådet kallar satsningen 
för Paus – du och en bok. 

Foto: omslag, Stefan Tell



   En hel del av vår verksamhet för barn i de yng-
re åldrarna marknadsför vi mot och på förskolor-
na. Här i Upplands Väsby går bokbussen bara till 
förskolor. Via bokbussen har alla förskolor till-
gång till böckernas värld. För en del av försko-
lorna är biblioteket svårtillgängligt. De behö-
ver anpassa sig utifrån för många aspekter som 
när bussarna går och när biblioteket har öppet. 
Bokbussen däremot står utanför dörren sin be-
stämda tid varje månad och gör böckernas värld 
lättillgänglig.
   För att stötta förskolorna i deras arbete med 
barnens språkutveckling, berättarglädje, fanta-
si har vi utvecklat bokbussens bestånd till att ha 
med pedagogiska hjälpmedel som vi har köpt in 
inom ett ambitiöst kommunövergripande pro-
jekt som syftar till att höja skolresultaten. Nu 
senast har vi utvecklat språkväskorna och bok-
puffarna som ni kunde ana i artikeln från oss i 
Länsnytt nr 3 2015. På samma sätt som bokbus-
sen kommer med nya bilderböcker till förskole-
barnen varje månad ger de nya satsningarna pe-
dagogerna tillgång till nytt pedagogiskt material 
var tredje månad. 
   Språkväskorna har vi köpt in via Hatten förlag, 

Med fokus på barns språkutveckling – 
om bokbussen i Upplands Väsby

det är väskor med ett gediget ihopplock av ma-
terial där fokus ligger på antingen barnens första 
ord, barnens första meningar eller på ljud, så som 
R och S. Språkväskorna är ett pedagogiskt mate-
rial och i väskorna finns en väl avvägd blandning 
av böcker, spel och leksaker, avsedda att använ-
das tillsammans. 
   Bokpuffarna är hos oss en kasse med åtta böck-
er av samma titel. Utifrån dessa är det upp till pe-
dagogerna själva att komma fram till vad de kan 
göra efter läsningen med barnen. Varje barn kan 
sitta med varsin bok medan pedagogen läser högt 
och sedan är det fantasin som styr fortsättningen.
   Bokbussens bestånd utvecklas ständigt. Nytt 
köps in och gammalt gallras. Ibland får försko-
lorna vänta på det önskade materialet på grund 
av kö, men då finns annat material tillgängligt 
som kan hjälpa förskolorna att utveckla barnens 
språk. Vi kommer utöka beståndet och har ut-
ökat lånetiden så att alla de som har efterfrågat 
att kunna använda väskorna och puffarna läng-
re tid får denna möjlighet.
   Med dessa satsningar på bokbussens bestånd 
hoppas vi göra bokbussen än mer välkomnande 
och bättre lämpad för användning efter försko-
lornas önskemål. 

Hanna Appelquist
Upplands Väsby bibliotek

Foto: Marie Viklund
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   Anders rattar vant bussen norrut. Idag är för-
sta hållplatsen en förskola. Det blir 30 intensi-
va minutrar med två pedagoger och sju mindre 
barn ombord. Jag gör återlämningar och servar 
med boktips och reservationer vid den bakre dis-
ken och Anders gör alla utlån vid främre disken. 
Barnen hjälper till att välja böcker i hyllor och 
boktråg. Under hösten fick de vara med på sa-
gostund i bussen. Nu har vi ca 35 min körning 
till en F-6 skola. Här behövs det visst barnböcker 
på arabiska till en nyanländ kille i skolan. Böck-
erna lånas ut i nästan samma takt som de åter-

Ett bibliotek 
på hjul

Bussverksamheten i Norrtälje kom-
mun drogs igång redan i slutet på 
60-talet och dagens buss, Sigge, togs i 
bruk sommaren 2009. Bussen ägs av 
kommunen och vi har ett eget medie-
bestånd och personal (bibliotekarie, 
biblioteksassistent samt två chauffö-
rer). 

Foto: Anders Karlsson

För oss är bokbussen en ypperlig 
marknadsföringsplats mot alla för-
skolor i kommunen.



   Bussen, som egentligen inte alls är någon buss 
utan en specialinredd lastbil, besöker idag ca åt-
tio förskolor, ett antal dagbarnvårdare och några 
fritids på fast turlista. Men på helger och lov går 
det bra att boka bussen (inklusive chaufför) till 
olika slags event. Kulturfestivalen i augusti är ett 
stående inslag, men även Nationaldagsfirandet på 
Skärholmens gård, 127-festivalen och julmarkna-
den i Akalla By börjar bli tradition. Andra spän-
nande uppdrag kan vara att stå inne i foajen (!) 
på Orionteatern och läsa Barbro Lindgrensagor 
och pyssla Loranga-tehuvor, eller att ansiktmå-
la hundra små tigrar i halv storm på en byggar-
betsplats i Hjorthagen under ”Gasklockans dag”.  
   Dock är det är inte bara festligheter vi ägnar 
oss åt - Barnens bokbuss besöker också ett stort 
asylboende samt ett skyddat boende för kvinnor 
och barn. I skrivande stund planerar vi även att 
utöka verksamheten med besök på ytterligare ett 
skyddat boende, ett transitboende, samt ett boen-
de för ensamkommande flyktingbarn. 
   Den här typen av verksamhet är oerhört vik-
tig, men mer tidskrävande på ett annat sätt än de 
”vanliga” bussbesöken. Det kräver ett annat slags 
förberedelser, särskilt när det handlar om boen-
den med flyktingar där det i dagsläget råder lätt 

kaos. Det gäller att rusta sig med ett stort mått 
tålamod. Bara att få tag i rätt person som kan ge 
en relevant information om boendet och hjälpa 
till att sprida att en kommer kan vara svårt. Det 
är också viktigt att inte ha höga förväntningar på 
att besöket ska bli på ett speciellt sätt utan försö-
ka vara öppen och våga improvisera. Naturligt-
vis ska en tänka till och ta med sig biblioteksin-
formation på de aktuella språken, rätt böcker på 
dessa språk (ord-bildböcker, svensk grammatik 
på olika språk och parallellspråkiga bilderböck-
er är ett hett tips!) och bibliotekspersonal som 
talar de boendes modersmål. Men grammatik-
böcker i all ära – ta gärna med något enkelt pys-
sel att möta både stora och små kring; glöm inte 
bort att det viktigaste med besöket faktiskt kan 
vara att ge dessa utsatta människor en bra bild 
av biblioteket. Biblioteket som kan ge möjlighet 
till kommunikation med världen, möjlighet att 
få vila i modersmålet, men också kan vara en in-
gång till det nya språket – en gratis frizon helt 
enkelt i det nya, kalla, okända landet Sverige.

Jessica Pellegrini
Stockholms stadsbibliotek

Barnens bokbuss - Stockholms stadsbiblioteks 
minsta, rullande bibbla!

Barnens bokbuss är Stockholms stads enda kvarvarande bokbuss. Huvudupp-
draget är att åka till förskolor i ytterstaden som har svårt att ta sig till sitt loka-
la bibliotek, men eftersom ett mobilt bibliotek lämpar sig särskilt bra för ”pop 
up-verksamhet” samarbetar vi också med andra bibliotek och externa aktö-
rer och dyker upp på festivaler, kulturdagar och badstränder runtom i staden. 

Foto: Christina Johnson
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lämnas. Den här skolan använder både bussen 
och det lokala filialbiblioteket. 
   I nästa by har vi en storlåntagare som alltid 
förser oss med en lång lista på önskemål. Shop-
pingvagnen får även agera stöd för promenaden 
hem. Nästa granne delar med sig av det senaste i 
bygden men när nästa person kommer ombord 
så går samtalet över till lästa böcker och tips. Att 
vårt besök inbjuder till mer umgänge och grann-
fika före eller efter är vanligt. Idag blev det väl 
halt och vi gjorde en hemleverans till en mycket 
tacksam låntagare som hade problem med brod-
darna. Även bussen kan få problem med halkan 
och lite klurigt blir det alltid med möten på de 
mindre vägarna den här tiden på året. 
Sista stoppet blir på ett äldreboende. Här går 
rullstolsliften varm och det blir hektiskt men 
mycket givande att ge personlig service till vår-
dare och boende. 
   När vi besöker ett asylboende förstärks beman-
ningen och vår SFI-kontaktperson Kerstin anslu-
ter. Det kan bli väldigt intensiva 90 minuter. Vi 
tar fram lexikon och grammatikor, lättlästa böck-
er på svenska och engelska samt lite skönlittera-
tur på andra språk. Vi tipsar om språkträning 
på internet och det blir mycket prat och skratt. 
   Biblioteksbussen har även använts för barn-
teater och konstutställningar, som vallokal och 
kurslokal för internet för äldre på mindre orter.

Maria Anderhagen
Norrtälje bibliotek

Biblioteksbussen i Norrtälje kommun:
Har med ca 3 000 böcker, tidskrifter och ljud-
böcker på varje tur.
Besöker drygt 100 hållplatser, en gång i månaden,
på fastlandet och på öar.
Vi besöker till exempel:
31 förskolor
13 skolor
6 äldreboenden
1 vårdboende
2 stora asylboenden
Vi kör ca 2 000 mil om året och hade ca 32 000
besökare och ca 29 000 utlån 2015.
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Bokbussen i Haninge
   Efterfrågan är stor och turlistan utökas varje 
år. Tre dagar i veckan är bokbussen ute och be-
mannas då av två personer.
   På Muskö, Dalarö och i Vendelsö finns träff-
punkter där pigga pensionärer träffas, umgås och 
deltar i olika aktiviteter. När bokbussen kom-
mer till träffpunkten på Dalarö sitter pensionä-
rerna förväntansfullt och väntar på sina beställda 
böcker. Det mest efterfrågade är deckare, kärleks-
romaner, biografier, böcker om handarbete och 
Stockholm på 50-talet. Siw Kjellgren, som före-
står verksamheten, har tillsammans med pensi-
onärerna startat en bokcirkel som just nu läser 
Kristian Gidlunds I kroppen min.  På träffpunk-
ten finns även ett bokskåp med en deposition 
från biblioteket i Handen som delvis byts ut vid 
varje bokbussbesök.
   Bokbussen besöker för närvarande fem dagliga 
verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. På Handgruppens dagliga verksamhet har 
intresset för läsning ökat för varje år. Maria Håll-

berg och Jenny Larsson är två av bokbussens fliti-
gaste låntagare. Maria lånar helst cd-skivor med 
Magnus Carlsson och böcker om smink och frisy-
rer.  Jenny lånar gärna lättlästa böcker om kärlek. 
På en annan daglig verksamhet, Aktivitetshuset, 
startades hösten 2015 en bokklubb i anslutning 
till bokbussens besök. Bokbusspersonalen läser 
högt och visar bilder och tipsar om nya böcker. 
Flera av låntagarna på de dagliga verksamheter-
na har ringt och önskat att få låna från bokbus-
sen även på sin fritid, så nu åker bokbussen till 
fyra olika gruppbostäder varje månad.
   Bokbussen deltar också vid olika fritidsmäs-
sor och prova på-dagar för unga och vuxna med 
funktionsnedsättning, till exempel Beachpartyt 
på Dalarö och minfritid.nu.

Helena Andersson
Pia Andersson-Wredlert
Biblioteken i Haninge

Nynäshamns Kulturbuss - det rullande biblioteket i miniatyr
   I dag fungerar Kulturbussen som en mobil bib-
lioteksfilial som har fasta turer till allmänhet, för-
skolor och skolor. Men den kan också bokas för 
specialturer vid särskilda evenemang. 
   Vi är två bibliotekarier som turas om att köra 
bussen fyra dagar i veckan och vi besöker de fles-
ta var 14:e dag. Vi besöker elva förskolor och fa-
miljedaghem, en familjecentral, två grundskolor 
(F-5) och ett fritidshem. Ibland följer bibliotekets 
litteraturpedagog eller barnbibliotekarie med för 
att hålla sagostund eller ge extra boktips till barn 
och pedagoger. Detta tillsammans med de lässti-
mulerande projekten Bokpåsen, Läsloppet och 
Bokspelet, har glädjande nog bidragit till ökande 
lånestatistik för barnlitteratur på Kulturbussen.
   Vid särskilda evenemang, som under Nynäs-
hamns Kulturveckor, har vi bjudit på mobila fö-
reställningar med clowner, dockteater och sång-
stunder i eller utanför Kulturbussen. Vid andra 
tillfällen har kommunalpolitiker åkt med på tu-

rerna till allmänheten, för att skapa bättre kom-
munikation mellan landsbygden och centralor-
ten.
   Kulturbussens arton hållplatser för allmänhe-
ten ligger utspridda i vår vidsträckta kommun. 
Vi stannar vid skogsvägar och ladugårdar i min-
dre samhällen, och vi kör till öar med broförbin-
delse. Under sommarmånaderna stannar bussen 
även vid sommarstugeområden och badplatser 
för att ge biblioteksservice till semesterfirare. Vi 
får många positiva kommentarer från åretrunt-
besökare och sommarturister som tycker det är 
fantastiskt att biblioteket är så tillgängligt och ger 
en så personlig service via Kulturbussen. 

Irina Littner
Martina Sellberg
Nynäshamns bibliotek

Sedan hösten 2009 har bokbussen kört 
runt på vägarna i Haninge. Varje månad 
gör den ett 50-tal stopp på förskolor, 
dagliga verksamheter, gruppbostäder, 
träffpunkter för seniorer, äldreboen-
den och några allmänna hållplatser i 
kommunens ytterområden.

Foto: Martina Sellberg

Den 25 februari 2011 invigdes Kultur-
bussen i Nynäshamn. Tanken med bus-
sen var att erbjuda både biblioteks-
tjänster och kulturella upplevelser till 
barn och vuxna som har långt till kom-
munens tre folkbibliotek.

Foto: Eva Hedberg
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   Där finns en verkstad där de intagna kan ar-
beta med monterings- och förpackningsarbete, 
klassrum för vuxenutbildning på grundläggan-
de och gymnasial nivå. Man undervisar exem-
pelvis i svenska för invandrare samt bedriver läs- 
och skrivträning. Sedan ungefär tjugo år tillbaka 
har Kriminalvården ett avtal med Sigtuna kom-
mun om att tillhandahålla bibliotekstjänster till 
de intagna.
   På fredagarna tar jag dramatenvagnen till an-
stalten Storboda. Efter att ha passerat central-
vakten hämtar jag ut nycklar och larm och fort-
sätter ner till bottenvåningen där biblioteket är 
beläget. När detta skrivs i januari är det kallt, så 
värmeaggregatet slås på direkt. Sedan är det dags 
att hämta kaffe, packa upp vagnen med beställ-
da medier och invänta att de första låntagarna 
infinner sig. 
   Biblioteket är cirka tio kvadratmeter stort med 
ungefär fyrtio hyllmeter media. Media anskaf-
fas på olika sätt. Dels genom inköp från med-
ieanslaget enligt kommunens avtal med Krimi-
nalvården, dels genom inlån. Även depositioner 
från Sigtuna kommuns folkbibliotek samt fjärr-
lån förekommer. Biblioteket räcker vanligen till 
för de som bara vill ha något att läsa, men ofta 
behövs kompletterande beställningar.
   De intagna slussas i mindre grupper till bib-

Med dramaten till Storbodaanstalten

lioteket av kriminalvårdare, efter att ha anmält 
intresse att besöka biblioteket. Vi rekommende-
rar litteratur utifrån vad som finns tillgängligt i 
hyllorna. Många av killarna lever här och nu, ti-
den på en anstalt står ofta still för den som är in-
tagen och den ena dagen är ganska lik den an-
dra. Att få en bok i handen nu kan vara mycket 
mer relevant än att få ”rätt” bok en vecka senare.
Många av de verktyg som är självklara i det dag-
liga biblioteksarbetet har vi inte tillgång till på 
anstalten. Biblioteket saknar kortkatalog och ut-
låningen sker helt manuellt med bok- och datum-
kort, kortlåda samt datumstämpel. De viktigaste 
verktygen är minnet samt papper och penna, det 
är märkligt hur mycket man upptäcker att man 
kan när man inte längre har tillgång till internet, 
Google och biblioteksdatabasen. Om det är vik-
tigt i vanliga fall att ha koll på sitt bestånd blir 
det än mycket mer så när man inte har tillgång 
till de vanliga verktygen för att söka i beståndet. 
De anteckningar jag gör på anstalten blir sedan 
underlag för inköp, fjärrlån och beställningar från 
vårt kommunbibliotek. 
   Referensintervjun/samtalet som man har med 
låntagaren i informationsdisken får på anstalten 
en helt ny dimension. I vanliga fall har man ju 
låntagaren framför sig, man kan ställa följdfrågor, 
man kan visa vad som finns och man kan gemen-

samt hitta en väg till det material som eftersöks. 
Problemet är att när man inte längre har lånta-
garen framför sig därför inte kan ställa uppfölj-
ningsfrågor. Som bibliotekarie måste man där-
för tänka efter före och ställa de frågor man kan 
tänkas behöva svar på när man väl gör sökning-
arna på biblioteket. En stor del av arbetet går ut 
på att skapa sig en uppfattning om vad lånta-
garen faktiskt vill låna. En bok om ”ekonomi” 
kan visa sig vara framtagning av årsredovisning 
för mindre bolag i aktiebolagsform. En bok om 
”träning” kan innebära detaljerade skisser över de 
muskelgrupper som aktiveras vid olika övningar. 
   De ämnesområden som är mest utlånade väx-
lar över tid. Men lexikon, biblar och koraner är 
alltid efterfrågade. Vidare är språkkurser, krimi-
nologi, böcker om träning och kost flitigt utlå-
nade. Bland skönlitteraturen lånas såväl deckare 
som klassiker, även poesi är populärt, frågor om 
kärleksdikter är ett återkommande tema. Fanta-
syserier är omtyckta eftersom de räcker länge. Vad 
gäller olika typer media försöker vi ha de flesta fö-
rekommande typerna på plats, såväl lättläst som 
storstil och CD. Antalet utlån per intagen och år 
är tre gånger högre än snittet för länet, cirka 15 
jämfört med länets sex utlån per år och invånare. 
Biblioteket samarbetar även med anstaltens lär-
centrum. Det kan handla om att ta fram bred-
vidläsningslitteratur eller ta fram litteratur till 
högskolestudier. Anstaltsbiblioteket underlättar 
vidareutbildning och vi är en viktig del i de in-
tagnas möjligheter till en bättre framtid. Det gäl-
ler allt som har med läsning att göra, från att öva 
upp sin läsförmåga till att genomföra högskole-
studier. Då verksamheten bedrivs med utbildad 
bibliotekspersonal från kommunen har anstalten 
en naturlig kontaktväg till det allmänna biblio-
teksväsendet i landet, något som underlättar till 
exempel fjärrlån. 
   Att besöka anstaltsbiblioteket är för många ett 
välkommet avbrott i den grå veckans lunk och 
bidrar till att ge nya perspektiv och synsätt på li-
vet, inte minst kan de medier vi tillhandahåller 
hjälpa till att avleda uppmärksamheten från det 
som känns tungt i stunden.

Åke Lindmark
Sigtuna bibliotek

Foto: Krim
inalvården

På andra sidan spåren i utkanten av Rosersberg ligger kriminalvårdsanstalten 
Storboda. Den är enligt Kriminalvårdsverkets definition en klass två-anstalt och 
omges av dubbla stängsel med taggtråd på toppen och har cirka 70 intagna.



   De kontaktar oss i flygande fläng på kommu-
nala transportmedel och vill låna om sina böck-
er. Man har fått ett mejl med en övertidsvarning 
i mobilen och ringer direkt. Några klick bara så 
har man oss på tråden. ”Pling plong – nästa sta-
tion Medborgarplatsen” hör vi i bakgrunden (om 
vi hör något alls). Eller ”Jag är på väg till er nu – 
kan ni lägga undan den här kursboken till mig, 
så kommer jag om en kvart?” Frågor om skri-
varna fungerar och om vi har trådlöst nätverk 
är också vanligt förekommande från användare 
i farten. Våra besökare är i hög grad mobila, och 
pluggar och jobbar gärna på biblioteket för att 

Den mobila biblioteksanvändaren

det finns bra möjligheter till det hos oss. Vi har 
studieplatser, grupprum och enskilda studierum 
finns på vissa bibliotek och överallt erbjuds wifi 
och publika datorer.

   Biblioteket.se är en välanvänd resurs som har 
ca 4,7 miljoner besök per år, många är låntagare 
på språng med hela biblioteksbeståndet direkt i 
handen. I kundtjänsten ser vi också hur lätt det är 
att googla fram ”bibliotek” och ”kundtjänst” var 
man än befinner sig. Vi får samtal från både Gö-
teborg, Skänninge och Hudiksvall, där folk ibland 
tror att vi är en kundtjänst för ALLA bibliotek i 

HELA Sverige. Då gäller det att representera hela 
folkbibliotekssverige och hänvisa till rätt ställe.
   En annan mobil användargrupp är utlands-
svenskarna, som genom oss har tillgång till svens-
ka e-böcker, och är otroligt glada för det. De hör 
av sig emellanåt när problem uppstår eller giltig-
hetstiden på lånekortet har gått ut. Samtal och 
mejl kan komma både från Frankrike, Thailand 
och Australien. E-boksanvändarna här hemma 
laddar gärna ner till surfplattor, läsplattor eller 
mobiler, för att kunna ta med sig just när de re-
ser utomlands.

   För att hålla sig à jour behöver man ständigt 
vara i rörelse, både bildligt och bokstavligt. Kund-
tjänsten avsätter en hel del mötestid för studiebe-
sök såväl på våra egna bibliotek som på andras. Ju 
mer vi känner till desto bättre information kan 
vi ge. Det skapar också ett brett kontaktnät som 
vi alltid har nytta av. 

   Senast besökte vi Södertörns högskolebiblio-
tek och fick ta del av deras arbetssätt och gå på 
rundvandring i de vackra lokalerna. Och i no-
vember hade vi besök av representanter från Kö-
penhamns bibliotek, som har en alldeles nystar-
tad kundtjänst. Det är både roligt och nyttigt att 
träffa kollegor och utbyta erfarenheter.
   
   Jag har ofta förvånats över vilken tilltro till bib-
lioteket människor har om vad vi kan hjälpa till 
med. Här är ett exempel från en av mina kolle-
gor, apropå mobila biblioteksbesökare:

”- Hallå, hör du mig?
-  Ja, jag hör dig.
- Är det alldeles säkert?
- Vad kan jag hjälpa dig med?
- Det räcker bra med att du hör mig. 
Jag ville bara testa min telefon som har krånglat.”

Maria Bylund
Stockholms stadsbibliotek

Foto: Annika Lissenko

Vi som jobbar i Stockholms stadsbiblioteks kundtjänst märker verkligen av den 
mobila biblioteksanvändningen. Det är inte bara delar av vår biblioteksverksam-
het som är mobil, utan även våra användare.
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   Jag har läst och presenterat LL-böcker på en 
dagverksamhet en gång per termin. Genom pro-
jektet Möten med läsning har jag fått tillfälle att 
undersöka hur kommunens egen verksamhet för 
målgruppen ser ut. Den målgrupp som projek-
tet riktar sig till finns inom MIVA – människor i 
verksamhet och arbete i Vallentuna. De var myck-
et positiva till samarbete och hade redan planer 
på att starta en läsgrupp och personalen hade 
många önskemål och idéer på aktiviteter som vi 
skulle kunna samarbeta kring. De valde ut sju 
personer som de trodde skulle kunna vara aktu-
ella för en läsgrupp. 
   Till första träffen bjöds gruppen in till huvud-
biblioteket i Vallentuna. Vi fikade och pratade lite 
om vilken läsvana och vilka intressen deltagarna 
hade. Jag läste Annonsen av Gull Åkerblom och 
efter det visade jag biblioteket och var de kun-
de hitta böcker efter sina intressen. Gruppen lå-
nade bland annat boken Barntyger vi minns från 
1960/1970-talet av Sara Axtelius då man bland 
annat arbetar med textilt konsthantverk i verk-
samheten. Under hösten har jag och deltagarna 
sen träffats på MIVA, ungefär varannan vecka.
   Då många i gruppen var historiskt och tek-
niskt intresserade valde jag att vid första träffen 
läsa LL-boken Atlantflygaren Charles Lindbergh. 
Den var för lång och var lite för monoton och 
var hemskt tragisk och sorglig i slutet. Vi prata-

Möten med läsning i Vallentuna
de lite om boken och alla var ganska överens om 
att den varit för sorglig. Till nästa träff önskade 
gruppen något mera glatt och gärna om kärlek. 
Vid nästa tillfälle tog jag bland annat med LL-
boken Får jag lov? av Kirsten Ahlburgh.
   Oavsett sammanhang tar det ju ett tag att lära 
känna en ny grupp människor och jag kände ef-
ter några gånger att de senaste böckerna eventu-
ellt varit lite för enkla, även om de uppskattats. 
Eftersom kärlekstemat varit omtyckt valde jag 
att läsa kärleksdikter en av gångerna. Jag hade ta-
git med mig tre diktsamlingar av Mårten Melin, 
bland annat Du är ett moln och det blev myck-
et lyckat. En del dikter lockade till skratt, ibland 
kände någon igen sig. Vissa dikter fick vi fun-
dera lite över vad författaren egentligen mena-
de. En person sa efteråt att han skulle börja skri-
va egna dikter. 
   De sista gångerna började vi läsa LL-versio-
nen av Jonas Jonassons Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och försvann. Flera hade sett fil-
men och några tyckte att filmen var bra, andra 
inte. En av dem som inte tyckte filmen var bra 
var mycket positiv till boken. 
   I slutet av året utvärderade personalen och jag 
om det är en för- eller nackdel att ingen personal 
är med under lässtunden. Jag hade funderat över 
hur läsningen kan bli en del av vardagen om ing-
en personal kan ta upp och relatera till det vi läst 
med deltagarna. Personalen höll med och mena-
de att de gärna skulle ha personal med, men att 
det inte finns möjlighet i verksamheten. De bru-
kar dock prata med deltagarna efteråt om hur det 
varit och vilken bok de läst. 
   Vi funderade också kring om deltagarna vå-
gar säga vad de tycker om det jag läst, jag kän-
de mig lite osäker på om de var för artiga. Ett 
resultat av det var att personalen tog fram ett 
papper med möjlighet att lämna en enkel utvär-
dering med hjälp av glada, neutrala och ledsna 
smileys. Vi diskuterade också kring en lite stör-
re gemensam aktivitet. Då intresset för film och 
teater finns hos flera av deltagarna bestämde vi 
att undersöka möjligheten att bjuda in en dra-
mapedagog under våren.

Hanna Hellsten
Vallentuna bibliotek

I  Vallentuna har vi under många år haft 
samarbete med en privat aktör som 
både driver boende och daglig verk-
samhet för personer med funktions-
nedsättning. 

   Det första pop up-biblioteket dök upp på Värm-
dös kommunhus under höstens e-medborgar-
vecka. Initiativet till pop up på badet togs av 
Gustavsbergs bibliotek och samarbetet var start-
skottet till att bygga relationer med andra verk-
samheter i lokalsamhället. 
   Pop up-biblioteket är ett led i Värmdö biblio-
teks initiativ till uppsökande verksamhet på ett 
för kommunen nytt sätt. Efter att bokbussverk-
samheten lades ner i september 2015 behövde 
vi hitta nya sätt att arbeta utåt samhället. Andra 
uppsökande verksamheter som får större utrym-
me är att erbjuda förskolor och äldreboenden de-
positioner och skräddarsydda besök. 
   Biblioteken som benämns pop up kommer att 
fortsätta poppa upp på olika platser i kommunen. 
På badet var utbudet inriktat på sådant som be-
sökaren skulle hinna läsa klart under sitt besök 
där. Noveller, dikter, serier och barnböcker, att 
läsa på plats i badhusets café. 
   Med pop up vill vi hitta en turnéform, såsom 
många andra kulturverksamheter som lämnar sina 
hemmaarenor och fasta scener under långa perio-
der över året. Biblioteken ska också kunna verka 
och synas och möta sin publik på ett lite mind-
re och enklare sätt utanför sin egen lokal. Vi vill 
nå fler biblioteksbesökare på ett nytt och lätt-
samt sätt och också nå läsare på olika platser de 
kan tänkas befinna sig i sitt närsamhälle. Nästa 
pop up är Djurö vårdcentral som önskar få sam-
verka med oss.
 
Karin Fernström
Värmdö bibliotek

Pop up på badet

Foto: Sofia Larsson

Foto: Privat

I november 2015 invigdes Värmdö bib-
lioteks andra tillfälliga pop up-biblio-
teksplats, denna gång på Gustavsbergs-
badet.
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   Med penna och papper som redskap lånades 
det ut rikligt med titlar av de författare och över-
sättare som medverkade under Stockholm Litera-
ture. Författarträffarna med Lev Rubinstein och 
Ljudmila Ulitskaja på ryska och med Olga To-
karczuk på polska drog stor publik och det blev 
livliga samtal på ”originalspråk” mellan författar-
na och deras åhörare. Författarsamtalen filmades 
och finns att se på www.interbib.se. IB:s pop up-
bibliotek gästades också av Bibliotekspodden So-
len. Alice Thorburn, Elias Hillström och Patrik 
Schylström samtalade om översättning med Erik 

 Under de fyra första veckorna på sommarlovet 
besöker hundratals barn Rävsta gård för att bada, 
rida, spela fotboll och även - de senaste två åren 
- låna och läsa böcker. En gång i veckan under 
kolloperioden lastar vi på Märsta bibliotek näm-
ligen kommunens medborgarbuss full med böck-
er och kör ut till barnen. 
Under sommaren brukar både besöks- och ut-
låningssiffror dala på de flesta folkbibliotek. Be-
sökarna är någon annanstans och verkar inte ha 
tid att också gå till biblioteket. Ett sätt att få tag 
på dem är därför helt enkelt att bege sig dit där 
de är. Precis som vi gjorde med bussen. Sigtuna 
kommun har ingen regelrätt bokbussverksamhet, 
men det finns en så kallad medborgarbuss med 
två ordentliga bokhyllor. Under terminerna an-
vänds bussen för att sprida samhällsinformation 
och samhällsvägledning ute på landsbygden, men 
under sommaren görs bussen om till ett minibib-
liotek för kollobarnen. Ett slags pop up-biblio-
tek om man så vill.
   Besöken på kollot visar att det inte är intresset 
för läsning och böcker som sjunker under som-
maren bara för att besökstalen gör det. Varje vecka 

Pop up på Stockholm Literature
Andersson och spelade in live inför publik. Under 
årets festivalhelg, 28 - 30 oktober, fortsätter sam-
arbetet och IB välkomnar återigen festivalbesöka-
re och författare till sin internationella läsesalong! 

http://www.stockholmliterature.se/ 

Charlotte Goobar
Internationella biblioteket

Pop up på kollo
besöktes vi av mellan 90 och 150 barn på de tre 
timmar vi var där. Vissa lånade högar med böck-
er. Andra satte sig en stund och bläddrade i bus-
sen eller lyssnade på när någon av oss läste högt 
ur en ny bok. Ytterligare några fick möjlighet att 
skapa lånekort så att de kunde komma och låna 
av oss nästa vecka och därefter på våra ordina-
rie bibliotek.
   Genom att ta oss till en plats där många av våra 
vanliga besökare under terminen befinner sig un-
der sommaren lyckades vi inte bara bibehålla de-
ras läsintresse. Vi lyckades dessutom nå ut till nya 
besökare som även upptäckte våra ordinarie bib-
liotek. De där böckerna som lånats i bussen – de 
skulle ju lämnas tillbaka i augusti när skolan och 
terminen drog igång igen och då fanns ju inte 
kollobussen kvar längre.

Linnea Rodin
Sigtuna bibliotek

Varje sommar ordnar Sigtuna kommun 
ett dagkollo för barn i kommunens fri-
tidsverksamhet.

Foto: Linnéa Rodin

Foto: Charlotte Hansén-Goobar

För tredje året i rad förvandlade Inter-
nationella biblioteket lokalen Zon till 
en mångspråkig läsesalong under lit-
teraturfestivalen på Moderna museet.
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   Så gott som alla av de åtta som svarade besöker 
Bokbåten varje gång den kommer till bryggan. 
Flera av dessa har varit ombord vid varje bokbåts-
tillfälle sedan 1980-talet, någon ända sedan 1976. 
Förväntningarna är stora, man vill ha nya fräscha 
böcker naturligtvis. Mest romaner och decka-
re men även en välfylld så kallad skärgårdshylla 
som kan innehålla allt möjligt från Strindbergs 
Hemsöborna till modernare lokalhistoriska skrif-
ter. En skriver ”Jag förväntar mig en rolig stund 
där jag träffar folk och har intressant konversa-
tion med människor som vet mycket om böck-
er”. Att man kan beställa skapar också förvänt-
ningar. En annan person skriver ” Många böcker 
visste jag var svåra att få tag på. Men Bokbåten 
har klarat allt jag beställt. En rysk saga om Rus-
lan och Ludmila fanns inte men då fick jag ar-
tiklar och annat material - en helt fantastisk ser-
vice! Ofattbar - helt enkelt.”
   Några av respondenterna i enkäten svarar ock-
så till viss del för sina familjemedlemmars för-
väntningar, en menar att ”Min man är främst 
intresserad av fiske i olika former och att läsa 
om flugbindning, havsöringsfiskeplatser och fis-

”Det blir en himla trevlig stund”

kemetoder”.
    Besökare som beställt böcker, vilket många gör, 
är ofta inställda på att bara hämta just dessa men 
det kan vara svårt att inte fastna för andra böck-
er när man ändå är ombord. En skriver ”… ni 
som planerar Bokbåten lägger ner en hel del ar-
bete för att inspirera till att se och uppleva böck-
er!”. Flera skriver att de lånar mycket för att det 
är härligt att ha böcker hemma för att vintern är 
lång. Några (som också är Bokbåtens kontakt-
personer/bokombud) lånar även till sitt öbiblio-
tek eller sin bystuga för att fler öbor ska ha till-
gång till Bokbåtens böcker.
   Jag ställde frågan om man saknade något och 
några önskar mer tid när vi är på plats men för-
står samtidigt att vi har en viss tidspress. De fles-
ta svarar dock nej på frågan och tycker att urva-
let (av böcker) är bra på den begränsade ytan.
    ”Varför är ni ute med Bokbåten? Numera kan 
man ju ladda ner böcker och läsa på skärm!”. 
Det påståendet får jag ibland höra så då frågade 
jag bokbåtsbesökarna om de brukar läsa böcker i 
nedladdat format. Alla utom en svarade uttryck-
ligen nej. Exempelvis:

”Nej aldrig eftersom jag inte tycker det är sam-
ma sak som att hålla i en bok och vända boksi-
dorna. Det är en annan känsla.”
”Gillar absolut inte att läsa böcker på läsplatta, 
i data, eller i mobilen, inte heller att lyssna på. 
Jag vill hålla i en bok och läsa.”   
   Endast en svarade att hon läser på platta. De 
som svarat på frågorna i denna enkät är från med-
elålder och uppåt så jag undrar vad våra yngre 
besökare skulle svara på samma fråga.
   Under åren har Bokbåten gradvis förändrats 
något men i stort är det samma verksamhet som 
från starten 1953. Numera finns det dock åt-
komst till bibliotekskatalogen via internet, da-
torutlåning, och möjlighet till att få svar på IT-
frågor ombord. Men nog så viktigt är kaffet och 
skeppsskorpan som står framme för våra besö-
kare. Kring cafébordet är det ofta trångt och en 
respondent svarar på frågan om Bokbåten fyl-
ler någon mer funktion än att bara vara en plats 
där man lånar böcker: ”Om man hinner med är 
det också kul att ta en fika och snacka litet med 
den alltid lika trevliga personalen! Man träffar 
ju också sina öbekanta, men dom ser vi ju rätt 
ofta ändå”.  Att Bokbåten fyller en social funk-
tion förstår vi alltså, men den fyller också en an-
nan: ”Bokbåten fyller en kulturell funktion här-
ute på Arholma eftersom det inte är några andra 
kulturinstitutioner som kommer hit.” 
   Den här verksamheten kan knappast få ett bättre 
betyg av sina användare än följande: ”Det är som 
julafton fast bättre. Jag ser väldigt mycket fram 
emot ert besök och känner mig rik när ni åkt.”

Annika Lissenko
Regionbibliotek stockholm

Bokbåtsverksamheten har beskrivits på olika sätt i medierna men inte så ofta 
ur bokbåtsbesökarnas perspektiv. Så hur får vi veta vad besökarna tycker, vad 
har de för synpunkter på det flytande biblioteket? Jag valde att göra e-post-
intervjuer med flera av våra vuxna användare och fick svar av åtta personer. 

Vad är Bokbåten?
Bokbåten i Stockholms skärgård är en landstings-
finansierad biblioteksverksamhet för boende på 
öar utan landförbindelse och drivs av Regionbib-
liotek Stockholm i samarbete med de kommu-
ner Bokbåten besöker. Bokbåten är ute en vecka 
i april och en vecka i början av oktober och un-
der fem dagar besöks 23 bryggor. Under veckan 
har Bokbåten ca 250 besökare.
Ombord finns ett bibliotek med ca 3000 böcker 

och utlån per år är runt 8000.

Foto: Annika Lissenko
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Upphovsman: www.minnen.se.

   2016 års Stockholm Läser bok är Det hemli-
ga namnet av Inger Edelfeldt från 1999. Det är 
den bok som Författarcentrum Öst och Stock-
holm stadsbibliotek i den gemensamma kam-
panjen Stockholm Läser vill uppmuntra stock-
holmarna att läsa tillsammans. Inger Edelfeldt är 
känd som en mångfacetterad författare och konst-
när som skriver för både barn och vuxna. Juryns 
motivering lyder: ”I Det hemliga namnet fångas 
en ögonblicksbild av det sociala gränsland som 
nittiotalets Stockholm kunde erbjuda som både 
tillflykt och fängelse åt kvinnliga drömmar om 
konstnärskap och kärlek. Boken skildrar såväl 
den specifika tidsandan som de eviga livsfrågor-
na med stark udd och stor omsorg om sina ka-
raktärer.” Nyutgåvan är försedd med bokcirkel-
frågor och ett nyskrivet förord av Annina Rabe.
Genom aktiviteter som bokcirklar, stadsvandring-
ar och författarkvällar finns goda möjligheter att 
utforska Inger Edelfeldts värld. 

Annika Hermele
Regionbibliotek Stockholm

Stockholm Läser 
Inger Edelfeldt

Ill: Förlaget

   Internationella biblioteket har tillsammans med 
Unga klara och Regionbiblioteket beviljats pro-
jektbidrag för att spela pjäsen Abdullah den giri-
ge på bibliotek eller asylboenden i länet.  Pjäsen 
Abdullah den girige är för barn 6-10 år och ges 
på arabiska. Berättelsen är hämtad ur Tusen och 
en natt  och är en varm och humoristisk berät-
telse som ger skrattlust. Teatern spelas på en av-
gränsad yta, en matta där barnen sitter i en ring 
runtikring för att få ett unikt möte med skåde-
spelarna. Efter föreställningen stannar skådespe-
larna Nidhal Fares och Setti Benzohra kvar och 
umgås med barnen som också får möjlighet be-
rätta sina egna berättelser och sagor. Eftersnack-
et är minst lika viktigt som föreställningen. Asyl-
boendet får också ett paket med parallellspråkiga 
böcker (arabiska-svenska), som introduceras på 
mattan. Föreställningen, som hittills besökt sju 
bibliotek och boenden, fortsätter turnera under 
våren. För flera bibliotek har det varit ett myck-
et positivt sätt att knyta kontakt med boenden 
för att kunna fortsätta rikta olika verksamheter 
till nyanlända. 
   Projektet är helt finansierat av Stockholms läns 
landsting.

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Aida Mulahmetovic

   Sveriges Hembygdsförbund hundraårsjubilerar 
och har utlyst 2016 till Hembygdens år. Vi dri-
ver under året tillsammans med Nordiska muse-
et projektet Mötesplatser. Berättelser samlas på 
www.minnen.se och vi bjuder in till Stora berät-
tardagen 20 mars. Den 20 mars fyller vi Nordis-
ka museets lokaler med ett myller av berättarak-
tiviteter på Världsberättardagen. Då är det också 
gratis inträde hela dagen på museet. Besökarna 
får chansen att berätta själva i workshops eller på 
den öppna berättarscenen, men också lyssna på 
muntliga berättare på olika scener och i berät-
tarhörnor runt om i museet. Maria Lundqvist, 
skådespelerska och artist, Mustafa Can, journa-
list, och Pelle Olsson, trefaldig vinnare av SM i 
berättarslam, är några av de personer som bidrar 
med sina berättelser. Det blir en inspirationsdag 
för alla som vill dela med sig av egna berättel-
ser, exempelvis på webbplatsen www.minnen.se.
   Temat under året är Mötesplatser. En mötes-
plats kan vara kiosken, dansbanan, idrottsplat-
sen, en virtuell plats på Sociala medier eller en 
helt annan plats. Insamlingen av berättelser om 
Mötesplatser pågår under hela året och kommer 
att ge en samtidsbild av det sociala livet i Sveri-
ge under 2016. Berättelserna kommer att finnas 
kvar för framtida generationer och utgör ett vär-
defullt samtidsdokument med Nordiska museet 
som ansvarig för materialet. 
Har du frågor, kontakta helena.hammarskiold@
hembygdsforbundet.se. Välkommen med din be-
rättelse på www.minnen.se och till Nordiska mu-
seet 20 mars!

Helena Hammarskiöld
Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund 
hundraårsjubilerar

Abdullah den girige
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   Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök 
är en alldeles nyutkommen skrift av Sofie Sam-
uelsson, utvecklingsledare på Regionbiblioteket. 
Hon arbetade tidigare som ungdomsbiblioteka-
rie och genusinspiratör på Hallonbergens bibli-
otek, Sveriges första hbt-certifierade bibliotek. 
Utifrån sina erfarenheter resonerar hon här på 
ett mer generellt plan kring folkbibliotek och 
normkritik. Skriften finns att rekvirera från Re-
gionbibliotek Stockholm, 
e-post: regionbiblioteket@stockholm.se
 
   På gång är också en skrift om bibliotekariens 
praktiska kunskap som beräknas komma un-
der våren.

Redaktionen

Vårens skrifter från Regionbibliotek Stockholm

Bild: Maria Rodrick Nordström

   Möten med litteratur genomfördes 2015 av 
Regionbibliotek Stockholm, Svenskt Demens-
centrum och Demensföreningen. Nio bibliotek 
från hela Sverige deltog i projektet som vände sig 
till hemmaboende personer med demenssjuk-
dom och deras anhöriga. I Sverige har 180 000 
människor en demenssjukdom. I tidskriften be-
rättar vi om projektet och biblioteken som del-
tog delar med sig av sina erfarenheter. På regi-
onbibliotekets webb finns rapporten som pdf 
och den går även att beställa i tryckt format.
 
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Möten med litteratur

   Margaretha Lindh, chef för Internationella bibli-
oteket sedan ett år tillbaka och tf områdeschef för 
Regionbiblioteket från och med 1 december 2015.
   Jag kommer närmast från Huddinge kommun 
där jag jobbat som kulturskolechef på kultur- 
och fritidsförvaltningen och som utvecklingsle-
dare för internationella relationer på kommun-
styrelsens förvaltning. Jag har tidigare jobbat inom 
kulturförvaltningen Stockholm då jag under åren 
2000-2010 arbetade först som chef på kultursko-
lan i innerstan Stockholm och sedan som chef för 
biblioteken i Skärholmen/Bredäng och senare för 
LÄRA-enheten södra.
   Regionbiblioteket har 2016 erhållit verksam-
hetsstöd från Stockholms läns landsting och från 
kulturrådet, men medarbetarna är anställda av 
Stockholms stadsbibliotek. I mars förra året sade 
kulturförvaltningen Stockholm upp avtalet med 
Stockholms läns landstings kulturförvaltning per 
2016-12-31. Detta öppnade för samtal mellan för-
valtningarna. En utredning pågår just nu på lands-
tinget där länskulturfunktionerna (dans, film, mu-
sik, museet, slöjden) ska förtydligas och den blir 
offentlig 31 mars. Då får vi ta del av den. Fram 
till dess annonseras inte tjänsten som chef för Re-
gionbiblioteket ut.
 
Margaretha Lindh
Regionbibliotek Stockholm

Margaretha Lindh, tf chef

Foto: Annika Lissenko

Värmdö bibliotek 
hbtq-certifierat! 

Stort grattis!
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Hur ser din vanliga arbetsvecka ut?

Måndagar är min stora mötesdag - allt från ledningsgrupp och 
planeringsmöten till medarbetarsamtal och kurser. Måndagen 
passar bra för sådana aktiviteter då vi öppnar för allmänheten 
först klockan 14. Tisdagarna tillbringar jag i yttre tjänst i Vallentu-
nas nästan nya bibliotek. Jag började min bibliotekariebana med 
timmar i Vallentuna redan när jag gick på Bibliotekshögskolan och 
på den vägen är det. För mig är det både roligt och berikande att 
växla mellan det lilla och det betydligt större biblioteket. Övriga 
dagar i veckan består av en blandning av administration, yttre tjänst 
och allmänt förekommande biblioteksgöromål   

Hur tänker du kring begreppet mobilt när det gäller bibliotek?

För mig är Bokbåten ett utmärkt exempel på ett mobilt bibliotek. 
Ett mobilt bibliotek kan betyda oerhört mycket - genom att finnas 
på oväntade platser, dyka upp som pop up-bibliotek eller som en 
bokbuss med regelbundna turer. I stället för att du som låntagare 
går till biblioteket kommer biblioteket till dig med sin service.

Vad betyder Bokbåten för dig?

Rent allmänt tycker jag att Bokbåten är en kulturskatt och en viktig 
tillgång för alla skärgårdsbor. Man kan verkligen känna hur uppskat-
tad Bokbåten är när man möts på bryggorna av läshungriga öbor. 
För min egen del är turen med Bokbåten en oslagbar kombination 
av skärgård, bibliotek och matlagning. Dessutom gillar jag lugnet ute 
i skärgården på våren och hösten.

Hur kommer det sig att du varit med och lagat mat ombord på Bokbå-
ten så många gånger?

Jag tycker att det är så himla kul och jag blir alltid glad när jag får 
frågan om jag vill och kan åka med. 

Hur ser du på rollerna som kock respektive bibliotekarie när du är om-
bord?

När jag står i byssan är det maten som gäller. Utmaningen för mig 
är att variera menyn och hitta luncher och middagar som passar 
alla. Dessutom måste jag tänka på att det kan finnas vegetarianer, 
veganer och allergiker med ombord. När jag har möjlighet och tid 
lämnar jag byssan och går ut bland bokhyllorna och besökarna i 
biblioteket. Där kliver jag in i rollen som bibliotekarie och hjälper 
till där det behövs.

Hämtar du inspiration ur bokbåtsbibliotekets Qca-hylla när du är om-
bord?  

Nej, det låter sig inte riktigt göras. En vecka till sjöss kräver nog-
grann planering och mycket är redan förberett inför veckans lun-
cher och middagar. Det finns dessutom ytterst få möjligheter att 
komplettera matförrådet när vi väl är ute i skärgården. (Men det är 
klart att jag tittar i kokböckerna som finns med ombord i hyllorna.) 
Inspiration får jag framför allt ur min nästan pinsamt stora kokboks-
samling hemma och ur tidningar och tidskrifter.

___________________________________

Ställde frågorna gjorde  Annika Lissenko     
Foto: Annika Lissenko

Brittmari Allen är bibliotekschef på 
Vaxholms bibliotek men tjänstgör 
utöver det en dag i veckan på Val-
lentuna bibliotek som bibliotekarie. 
Hon är dessutom en duktig kock 
och har hittills som kock ombord 
på Bokbåten lagat mat åt besättning 
och bibliotekspersonal 15 gånger.
 
Bokbåten är mobil biblioteksverk-
samhet som besöker öar med be-
folkning i Stockholms skärgård en 
vecka på hösten och en vecka på 
våren.
www.regionbiblioteket.se/bokbaten


