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Håll utkik efter...Planera. Plantera. 
Ha en plan. 

En del har en plan. Andra ligger i startgroparna. I många av våra kommuner har ett uppdrag 

att utforma en biblioteksplan antagits, även om själva arbetet återstår. Behövs planen? 

Skrivningen i bibliotekslagen att olika biblioteksformer skall samverka i arbetet med planen 

är en verklig utmaning; här krävs en retorik som gör behoven tydliga för andra grupper än 

fackfolk.  Hur beskriva och definiera varför och hur äldreomsorgen vinner på att samarbeta 

med bibliotek? I tider när pengarna inte anses räcka till att ge mormor och gamla Asta den 

omvårdnad och tillsyn som borde vara självklar för alla. 

Hur få skolan att ta det ansvar som behövs för att Julia, Victor och alla de andra 
barnen ska få de kunskaper som behövs för att navigera och sovra rätt i infor-
mationsmängderna? Hur bidrar biblioteket till att stärka näringslivet på orten? 
Och hur möter biblioteket de studerande? Egentligen inga nya frågor för alla er 
som arbetar på bibliotek. Och ändå en process som leder framåt.

Framåt. Förändring. Process. Rörelse. Ord som i hög grad även gäller sätten att 
arbeta med skönlitteratur på. Det prövas nya metoder och experimenteras med 
sätten att föra ut all den breda och djupa kunskap som finns hos bibliotekens 
personal. Flera exempel går det att läsa om i detta nummer. I till exempel Solna, 
Sundbyberg och Lidingö samarbetas det kring att lyfta fram skönlitteraturen på 
webben. På annat håll lagas det boksoppor, ordnas lyrikcaféer, läsprojekt för 
skolelever och det händer till och med att lärare marineras med böcker!

En person som jag vågar påstå har bidragit till förändring är Region-
bibliotekets egen medarbetare Lena Lundgren. Att hon har en 
oerhörd bredd i sitt engagemang märks inte minst i den fest-
skrift som givits ut i samband med hennes 60-årsdag. Mer om 
boken och om annat finns att läsa i vårens nummer.

Vårhälsningar

Kia Gumbel
T.f. chef Regionbibliotek Stockholm

humaniorabloggen.blogs.com 

Vi är några bibliotekarier vid Enheten för Humaniora, Stockholms 
stadsbibliotek, som har öppnat en blogg, www. humaniorabloggen.

blogs.com eller som en länk från hemsidan, www.ssb.stockholm.se.
 På bloggen skriver vi om stort som smått utifrån det som en-
gagerar oss. Omvärldsbevakning, boktips, konst, litteraturhistoria, 
arkitektur och inte minst det som knyter an till Stockholm, för att 
bara nämna en bråkdel av vad som skrivs om. Du kommer att hitta 
allt ifrån små anekdoter till nyheter från biblioteks- och litteratur-
världen. Infallen kommer att bli många och du möts av det oväntade. 
Vi kommer att arbeta en hel del med bilder. En serie unika bilder 
från Asplundhuset, både från den publika delen och ”bakom kulis-
serna” presenteras för alla nyfikna. Kommentera mer än gärna våra 
inlägg. Redaktörer är Susi Holmgren och Claes Thiel. Du når oss 
bäst genom att mejla till humaniorabloggen@kultur.stockholm.se. 

Utbildningsprogram

Regionbibliotekets program för kurser och studiedagar ligger på 
kalendariet på www.ssb.stockholm.se/regionbiblioteket. 
 Ämnesbredden är stor: från bemötandefrågor och skönlitteratur 
till IT. Utbudet grundar sig på den enkät till biblioteken i Stockholms 
stad och län, som Regionbiblioteket genomför varje höst. Samtliga 
kurser och studiedagar är öppna för all personal om inget annat 
anges i inbjudan. Kalendariet uppdateras kontinuerligt och inbjud-
ningar och program läggs ut där så fort de är klara. 
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PR-föreningen för Nordiska bibliotek grundades i januari 1995. I november förra året 

10-årsjubilerade föreningen med en makalös konferens i Eskilstuna. Under dagarna tre 

duggade goda, matnyttiga och gränsöverskridande exempel tätt. Eskilstuna imponerade 

som alltid med sin verksamhet och från de nordiska länderna berättades om en sjudande 

kreativitet. 

   Cirka 35 deltagare från hela Norden deltog i konferensen.

Bibliotek 2010

Som första programpunkt fick vi göra en 
enkel övning kring hur vi såg på biblio-
tekariens roll, resp. bibliotekets funktion 
om fem år. Konferensen kom fram till att 
bibliotekariens framtida uppgift i huvud-
sak kommer att handla om vägledning och 
litteraturförmedling och att den funktion 
som kommer att prioriteras i framtiden är 
biblioteket som mötesplats!
 Mycket av tiden ägnades sedan alla goda 
exempel från olika håll.

Sörmland
Samordningsvinster 

Länsbildningsförbundet, studieförbundens 
länsorganisationer i Sörmland, länsbiblio-
teket och stadsbiblioteket har i nio år sam-
verkat kring litterära caféer. Åtta författare 
väljs ut och de besöker mellan tre och fem 
kommuner vardera under en termin. (Se 
vårens programfolder på webben.)

Eskilstuna
Finsk lyrik

Det bor många finskspråkiga i Eskilstuna. 
Under 20 år har finska lyrikcaféer anord-
nats på biblioteket. I början var det få som 
kom. I dag besöks caféerna av 50-80 perso-
ner per gång. Sverige-Finska artister med-
verkar, men det finns alltid plats för någon 
ur publiken att läsa dikter. Föreningar och 
församlingar är samarbetspartners. Café-
erna genomförs 3-4 ggr/år och utöver detta 
arrangeras årligen Sverige-Finska kultur-
veckor. Tips: sök pengar från Nordbok.

Boksoppa med favoriter

Boksoppa är ett annat återkommande ar-
rangemang på biblioteket i Eskilstuna. Un-
der en god sopplunch kunde vi lyssna på 
när anställda presenterade sina bokfavo-
riter. Det var ett enkelt, anspråkslöst och 
givande arrangemang.

Fotsoldater 

Barnbibliotekariens målgrupp är i huvud-
sak barn 3 mån. - 6 år. De minsta barnen 
nås via BVC. Då samarbetar barnbibliote-
karien också med en talpedagog vid mötet 
med föräldrarna. Förskolorna i Eskilstuna 
har s.k. fotsoldater. Så benämns försko-
lepersonalen som har funktion som bok-
ombud och länk till övrig personal samt 
föräldrar. Genom de boklådor som skickas 
ut till förskolorna får barn och föräldrar 
låna hem böcker direkt. 

Länet läser

Skolbibliotekskonsulenten beskrev läspro-
jektet Länet läser, där man ”marinerat 500 
lärare i böcker”.
 Vi fick höra om något de kallar tvilling-
böcker i väska. Det är en anpassad väska 
med svenska barnboksklassiker, som lånas 
ut tillsammans med en identisk bok på ett 
annat språk. 

Chatbok och manga

Ungdomsbibliotekarien berättade om lyck-
ade arrangemang för ungdomar som t.ex. 
poetry slam och teckna manga. De har 
med framgång jobbat med en chatbok – en 

blank bok som lånas ut, där ungdomarna 
själva får skriva. Många har skrivit i den 
och kommenterat varandra. Boken är ofta 
utlånad. Nu planeras ett försök med en fo-
tobok. Vi fick också höra om egna alster-
hyllan. En inlämnad berättelse trycks upp i 
tre exemplar, varav ett exemplar blir ref. 
 På Eskilstunas kulturförvaltning finns 
”En påse pengar” på totalt 100.000 kr. 
Genom en enkel ansökan ges ungdomar 
snabba ekonomiska möjligheter att för-
verkliga sina projekt.

Kulturombud för äldre

Även de äldre har kulturombud, som ar-
betar inom äldrevården. Här handlar det 
t.ex. om högläsning.

ABM

Under punkten att marknadsföra ABM 
Eskilstuna berättade personal från arkiv, 
bibliotek och museer inspirerande om 
hur man gemensamt marknadsför sig mot 
allmänheten. De har torgmöten, säljer 
gamla foton, lägger ut historia på web-
ben och mycket annat. Under sina gemen-
samma aktioner går de klädda i snygga 
svarta skjortor med varsin stor bokstav 
tryckt på ryggen, som representerar den 

egna verksamheten: A=arkiv, B=bibliotek, 
M=museum. De utstrålade alla att de har 
väldigt roligt tillsammans och att kreativi-
teten flödar.

Norden
Kurragömma

Pargas stadsbibliotek sökte häromåret 
pengar från biblioteksföreningen i Finland 
och fick medel för ett bokcrossing-projekt. 
Målgruppen var ungdomar. Biblioteket 
köpte 80 böcker som genast befriades. 
Böckerna var alltså inte avsedda att hamna 
på biblioteket, utan var på rymmen från 
början. Den bärande tanken var att de 
skulle vandra från läsare till läsare. De tog 
fram en fin logotype (en bevingad bok) och 
upprättade en bokcrossing-sajt. Böckerna 
placerades ut lite här och var i omgivning-
arna; under en parkbänk, på mataffären, 
i skolor o.s.v. När någon hittar/fångar en 
bok och öppnar den, möts läsaren av or-
den: GRATTIS, du har hittat en befriad 
bok! Sedan finns det vidare instruktioner 
i boken hur man gör. För att befria boken 
ska den förstås läsas, därefter recenseras 
på bibliotekets bokcrossing-sajt och göm-
mas igen. På sajten anger man en ledtråd 
om var man kan finna/befria den igen. Om 
och om igen… www.cen.fi/bookxing

Herrfrukost och damlunch

Den här rubriken gäller några av de ar-
rangemang för vuxna, som förekommer 
på Asker bibliotek i Norge. De har också 
välbesökta familje-quiz på söndagar och 
babycaféer några förmiddagar varje termin 
(med föredrag om barns utveckling och 
annat av intresse för småbarnsföräldrar). 
Ibland anordnas större evenemang, som 
t.ex. en portugusisk afton med föredrag, 
portvinsprovning och fadosång (utsålda 
program trots priset 200 kr/biljett).

Bibliotekarier söker nya vägar

Askers bibliotek har brutit upp klassifika-
tionssystemet rejält. De har t.ex. en fest-
kategori, där allt som är knutet till fester 
är samlat. Böcker om namn finns numera 
på föräldrahyllan. Noaks ark-kategorin 
samlar alla vuxenböcker om djur tillsam-
mans med barnavdelningens. Det finns 
också en bygga och bo-kategori. 
 Frågan kring hur man skulle kunna nå 
de manliga låntagarna gav ytterligare en 
ny avdelning, kallad barske glaeder. Där 
har de samlat sport, teknik och resor till-
sammans med viss skönlitteratur, bl.a. 
vildmarkslitteratur.

Netmagasin för inspiration

Från Danmark berättades om ”bibliote-
kernes netmagasin om skönlitteratur”. 
Litteratursiden.dk innehåller väldigt myck-
et! Ambitionen är att förmedla den goda 
boken och vara en outtömlig inspirations-
källa till läsning. 

Lekfull konferens
PR-föreningens representant, tillika bib-
liotekschef från Island, betonade bl.a. föl-
jande: 
 ”Du kan välja hur du utför ditt arbete, 
även om du inte kan välja själva jobbet.” 
”LEK! Ta dig inte på för stort allvar!”
 Och det rådet tog vi i alla fall till oss un-
der konferensen. Det var verkligen mycket 
lek! PR-föreningen 10-årsjubilerade ju och 
vi fick rika tillfällen att fira! Första kvällen 
var vi med om en fantastisk festmiddag med 
mingel och underhållning av en lokal truba-
dur. Den andra kvällen var vi inbjudna till 
familjen Svensson (en programpunkt som 
förbryllade oss mycket de första dagarna). 
Det var samling utanför biblioteksentrén. 
Grosshandlare Svensson själv (alias PR-bib-
liotekarien Björn Lindvall) med fru Aurora 

(t.f. kulturchef) kom strax ut och hälsade 
oss välkomna till sitt rymliga hem (bibliote-
ket!). Glögg serverades i lånedisken, lucia-
tåget ringlade genom lokalerna och julbor-
det stod dukat i personalutrymmet. Under 
kvällen följde roliga och personliga tal av 
PR-föreningens styrelsemedlemmar. Kväl-
len innehöll också biblioteksnallelotteri och 
julklappsutdelning.

Tipsen flödade

Utöver allt detta fick vi höra om världens 
längsta bokbord och litterära vandringar 
i Stockholm. ”Folkbiblioteket som offent-
lig mötesplats i en digital tid”, en dansk 
biblioteksuppsats, redovisades. Vi gjorde 
studiebesök på Barnkulturcentrum. Mark-
nadsföringserfarenheter av olika slag från 
svenska, tjeckiska, turkiska och engelska 
bibliotek gavs. ”Tänk på att i varje kultur-
arrangemang är pauserna viktigast”. ”De 
flesta bibliotek ger en bok till varje nyfödd, 
hur många ger en bok till varje tonåring?” 
 Tips på nya tjänster för invandrare finns 
på www.ordbron.nu.
   
”Nallefolket”

Stämningen under hela konferensen var 
varm och god. Känslan höll i sig hela hem-
resan och länge efteråt. Det måste förresten 
ha varit en skön och kanske förbryllande 
syn när vi spred ut oss över landet och i 
Norden. Alla vuxna, med var sin rullväska 
i handen (fulla med kläder, anteckningar 
och julklappar) och en biblioteksnalle (i 
olika storlekar och modeller) under ar-
men. Belåtet leende! 

Marie Holmqvist
Solna stadsbibliotek

www.prforeningen.org

PR-tips så in i Norden! 

PR-bibliotekarier på jubileumsmiddag: Marie 

Holmqvist, som skrivit artikeln,  Solna stads-

bibliotek och Ulf Larsson, Byttorps bibliotek. 

Foto: Åse Bjørndal
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Svar via 
webben

Fråga biblioteket
Tjänsten ”Fråga biblioteket” har växt och nu deltar ett stort antal bibliotek 
i landet i arbetet med att svara på frågor via webben. Betydligt fler är med 
i enbart e-post-tjänsten, men många deltar också i chatten. I Stockholms 
län chattar Botkyrka, Nacka, Solna och Stockholms stadsbibliotek med 
virtuella biblioteksbesökare. 

Chatten är öppen mellan kl. 10-18 mån-
dag till torsdag och kl. 10-16 fredagar. I 
Stockholm har vi oftast tolv timmar att be-
manna i chatten under region Stockholms 
och Norrlands Fråga biblioteket-vecka, 
som infaller var fjärde vecka. De övriga tre 
veckorna tar andra regioner i Sverige hand 
om Fråga biblioteket. Chatten måste då 
vara bemannad och helst bör man också 
vara flera, eller åtminstone två, som är på-
loggade samtidigt för att hinna svara nå-
gorlunda snabbt om flera besökare loggar 
in på en gång. Det är också bra att kunna 
hjälpas åt om det kommer svåra frågor. 
Besökare som väljer att nå oss via chat-
ten vill inte vänta någon längre stund på 
ett svar – de är oftast vana chattare och 
då ska det helst gå snabbt. På Stockholms 
stadsbibliotek är vi nu åtta kollegor som 
delar på arbetet med chatten – vi har varit 
fler och vi har varit färre. Det är bra om 
man är många eftersom chatten måste be-
mannas och det då blir lättare att få sche-
mat att gå ihop, men det är inte bra om 
man blir alltför många, så att var och en 
får chatta alltför sällan. Man bör nog ha 
pass regelbundet för att hålla kvaliteten på 
arbetet uppe. 

Öva med kollegor

För snart ett år sedan bytte Fråga bibliote-
ket programvara till ett system med bättre 
funktioner och med en större överblick för 
oss som jobbar i systemet. Samtidigt ledde 
detta till att alla fick lära sig det nya syste-
met, som i alla fall inledningsvis kan kän-
nas lite svårt att arbeta med. Det har fun-

nits en viss tekniktröskel att komma över, 
men som med allt annat så ger övning fär-
dighet och efter några chattpass kan man 
hantera tekniken, som också innefattar 
co-browsing. Fråga biblioteket-operatören 
styr sökfönstret i besökarens dator så att 
denna kan följa med i sökningen på ett pe-
dagogiskt och visuellt sätt. Det viktiga är 
att våga testa alla funktionerna i program-
varan och att inte vara alltför noggrann 
och försiktig när man skriver. En poäng 
med chatten är ju att det ska gå lite snabbt 
och då kan det vara okey om man tappar 
någon bokstav här och där. Bra är att öva 
tillsammans med kollegor innan man ger 
sig ut i ”verkligheten”. 

Inte bara snabbhet

Kvaliteten på svaren handlar inte bara om 
att svara snabbt och trevligt, vi ska även 
vara objektiva, pedagogiska och visa hur 
man söker och hur man kan använda in-
formationen. Vi ska hitta bra länkar till 
olika hemsidor på nätet där frågaren kan 
hitta relevant och vederhäftig information, 
finna svar i våra databaser och skicka över 
citat därifrån, i den utsträckning som da-
tabasvärdarna tillåter det. Vi hänvisar till 
böcker som finns på ett bibliotek i närheten 
av där frågeställaren bor, om det är böcker 
de efterfrågar. De flesta vill ha elektronisk 
information som de kan nå omedelbart, 
även om en bok skulle kunna ge bättre in-
formation. E-böcker är kanske lösningen? 
Självklart ger vi även källhänvisningar.
   Att vara med i chatten i Fråga biblioteket 
bidrar till att man inspireras till att hålla 

sig uppdaterad vad gäller bra källor på 
nätet och sökteknik och att man försöker 
förbättra det textbaserade referenssamta-
let. Det är också roligt!

Objektiva operatörer

Operatörerna ska vara objektiva och inte 
avslöja sina värderingar kring ämnet eller 
frågan. De ska inte heller göra analyser 
eller värderingar i frågor av politisk, re-
ligiös eller juridisk art. Självklart ska alla 
frågeställare behandlas med respekt och 
operatörerna ska utgå ifrån att alla frågor 
är seriösa. 
 Vi har en pedagogisk roll, speciellt för 
elever och studerande. Därför är det bra 
om man visar vägen till svaret när så är 
lämpligt, och ge det faktiska svaret när det 
är lämpligt. Försök att alltid skicka med 
information och instruktioner så att fråge-
ställaren har större förutsättningar att kla-
ra sig själv nästa gång. Detta främjar infor-
mationskompetensen hos användaren.

Harriet Aagaard, Emma Nolin och 
Lise-Lott  Åhman 
Stockholms stadsbibliotek

Vad gör en 
regionkontakt i 
Fråga biblioteket?

Den sköna webben
Den sköna webben är ett lästipssamarbete 

mellan biblioteken i Sundbyberg, Solna och 

Lidingö stadsbibliotek.  Bakgrunden till sam-

arbetet är en nationell utbildning i Metodut-
veckling i skönlitterärt arbete (MUSA) som 

anordnades under 2005 av Regionbibliotek 

Stockholm, Svenska Akademiens Nobelbib-

liotek, Länsbibliotek Skåne och Regionbiblio-

tek Västra Götaland. Målet var att lyfta fram 

skönlitteraturen på biblioteket och det var 

under kursens gång som idén till den sköna 
webben föddes. 

Många bibliotek har boktips på sina hem-
sidor. Problemet är att det ofta är en eller 
i bästa fall två bibliotekarier som skriver 
och lägger ut tipsen. För att få en kon-
tinuitet och mer variation bestämde vi 
(Ann Bergström från Sundbyberg, Kristina 
Herrlander, Sundbyberg, Linda Noaksson, 
Solna, Rebecca Bachmann, Regionbiblio-
tek Stockholm och Ingrid Brorström, Li-
dingö) att våra bibliotek skulle samarbeta. 
På så sätt blev vi fler som läste och skrev 
lästipsen. Vi kunde också få mer stöd av 
varandra och bolla idéer om vilka teman 
vi skulle arbeta efter och hur det rent prak-
tiskt skulle se ut på webben. Thorbjörn 
Trygg på biblioteket i Sundbyberg har va-
rit till stor hjälp vad gäller det praktiska 
på webben och Ann och han har haft ett 
nära samarbete som spridit sig till de an-
dra biblioteken.

Nya boktips varje månad

Varje månad läggs nya boktips ut på bib-
liotekens hemsidor och när månaden är 
slut sorteras de in i ett arkiv. Tolv teman av 
varierande slag valdes, bl.a. pärlor ur ma-
gasin, barnböcker för vuxna och nordiskt 
ljus/kura skymning. Men också teman som 
deckare och filmade böcker kommer att 
finnas.

 Glapp-böcker är under uppbyggnad, 
idén är hämtad från Norge. Glapp-böcker 
är böcker som du glömt att du vill läsa, el-
ler böcker som du haft ambitionen att läsa 
men som bara inte blivit av.
 Det är viktigt att böckerna som väljs ut 
finns på alla bibliotek och det är ett önske-
mål att de ska finnas tillgängliga även som 
talböcker, Daisy, storstil och e-bok.
 Än så länge är arbetet bara i sin början 
och det ska bli spännande att se hur pro-
jektet utvecklas under året. Gå gärna in på 
någon av bibliotekens hemsidor och ta en 
titt.
www.sundbyberg.se 

www.solna.se 

www.lidingo.se

Rebecca Bachmann
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Mattias af Malmborg

till Lena Lundgren
En vänbok 

har överlämnats som 60-årspresent vid en fru-
kostbuffé på Spelbomskan. 35 skribenter har 
medverkat och täckt in några av alla områden 
som Lena varit aktiv inom. Här kan man läsa 
om Hissa segel och andra projekt, om att av-
värja ett nedläggningshot, om 24-timmarsmed-
borgaren och mycket annat aktuellt i dagens 
bibliotekssverige. Boken ingår i Stockholms 
stadsbiblioteks skriftserie.

När vi gick över till nytt system för Fråga bibliote-
ket förra året fanns det inte längre något schema-
system. Chatt-schemat hade Lars Nilsson i Nacka 
gjort sedan starten 2001 och skickat ut till bib-
lioteken. Vi såg däremot inte att det var möjligt 
att arbeta med hela landet eftersom det var så 
många bibliotek inblandade i e-posten. Vi önskade 
dessutom utöka med många nya bibliotek. Därför 
delades Sverige in i fyra regioner. Jag är ansvarig 
för schema och information för Stockholm, Norr-
botten, Jämtland, Västerbotten och Västernorr-
lands län. Mariehamn ingår i Stockholms län. Varje 
län har en kontaktperson, i Stockholm är det Kia 
Gumbel, Regionbibliotek Stockholm.
 Mitt arbete består av att göra schema för chatt 
och e-post, kontrollera att frågorna blir besvarade, 
föra ut information från projektgruppen och all-
mänt vara en kontakt för länen. Idealiskt vore om 
jag hade möjlighet att åka till biblioteken för att 
även ha en personlig kontakt. Men eftersom det 
inte varit möjligt för mig har projektledarna i stäl-
let åkt upp till länen i norr. 
 Fråga bibliotekets framtid är oklar eftersom vi 
ännu inte vet vem som kommer att bli vår huvud-
man. Kulturrådet kommer snart med beslut runt 
detta.

Harriet Aagaard
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Rinkeby bibliotek

Abrahams barns 
boksamling

Mycket har hänt sedan den dåvarande läraren Dorothea Rosenblad grundade Stiftelsen 
Abrahams Barn för religiös och kulturell samexistens 1991. Sveriges kulturella och religiösa 
utbud är större nu.  Antalet etniska minoriteter är högre liksom möjligheten till samför-
stånd eller risken för konflikt. Religionens roll har, tvärt emot vad man förutspått, ökat 
i hela västvärlden – så även i Sverige. Detta har fött en större efterfrågan på litteratur i 
ämnet bland den läsande allmänheten och i efterfrågans kölvatten följer tillgången. 

Religionslitteraturen, i alla dess skiftan-
de former, har gått från att vara en smal 
akademisk specialitet till att bli populär 
och läst av såväl de som är nyfikna på 
samhällsutvecklingen som de som kän-
ner behov av att finna svar på individuella 
andliga frågor. När ett samhälle förändras 
måste alla integreras, även urinvånarna, 
och vägen till integration går via kunskap, 
empati och identifikation. I Rinkeby lever 
människor av olika sociokulturell, etnisk 
och religiös bakgrund sida vid sida. Här är 
inte samexistensen en abstrakt idé utan ett 
måste och en verklighet. Vardag.

Växande samling 

Stiftelsen Abrahams Barn inledde tidigt 
ett projektsamarbete i det flerspråkliga 
klassrummet, med Rinkeby bibliotek och 
bibliotekarien Lisbeth Lindvall. Abrahams 
Barn kom därigenom att donera ett stort 
antal böcker till biblioteket, som därefter 
tagit till sin uppgift att förvalta stiftelsens 
boksamling och integrera denna med den 
redan befintliga religionslitteraturen. Se-
dan dess har samlingen successivt vuxit 

och under de senare åren görs, med hjälp 
av donationer, stora och regelbundna in-
köp för att hålla den aktuell och levande. 
 Det har hela tiden varit viktigt för bib-
lioteket att försöka tillhandahålla grund-
läggande litteratur för både barn och 
vuxna i såväl hela religionsämnet som i 
enskilda religioners läror och historia. De 
fem världsreligionerna har naturligtvis 
getts mycket plats tillsammans med vad 
vi kallar ”dialoglitteratur” – böcker som 
behandlar religionernas lik- och olikheter, 
schismer och samarbeten. Inom de abraha-
mitiska religionerna – judendom, kristen-
dom och islam – är Gud en och densamme. 
Man delar många etiska regler och tros-
dogmer, och man har gemensamma profe-
ter och historiska eller mytiska händelser 
och därför också heliga platser. Detta har 
givit upphov till en litteratur som har stort 
historiskt, religionshistoriskt och sam-
hällsvetenskapligt värde. Skrapar man lite 
på ytan finner man snart att det finns stora 
etiska likheter mellan de flesta av världens 
religioner och det är detta Stiftelsen Ab-
rahams Barn tagit fasta på i sitt arbete. 

Samlingen är välsorterad även vad gäller 
i Sverige mindre religioner som konfucia-
nism, zoroastrism, shinto eller daoism. I 
samlingen kan man också finna litteratur 
om nyare religioner och andliga rörelser.

Bredd och djup lockar 

Denna bredd har samtidigt tillåtit oss en 
fördjupning som snarare associeras med 
universitetsbiblioteken än folkbiblioteken, 
vilket lockar folk till Rinkeby bibliotek 
som annars inte skulle leta sig dit. Därför 
kan man nu, tillsammans med uppslags-
verk i grekisk mytologi och illustrerade ut-
gåvor av Eddan, finna böcker i ämnen som 
iransk gnosticism, modern satanism eller 
ateismens utveckling. Vi har dessutom 
en ambition att låta bokbeståndet svara 
mot de behov och frågor som religionens 
växande betydelse för samhällslivet och 
världspolitiken föder bland våra låntagare. 
Det är ofta lätt att se hur intresset följer 
nyheterna. De senaste åren har böcker om 
religion och fundamentalism naturligtvis 
varit angelägna, liksom litteratur om nu-
tida politisk islam. Efter Knutby växte in-
tresset för sekterism och efter Dan Brown 
vill man läsa om kristen mysteriekult och 
alternativa bibeltolkningar. Vi har köpt 
böcker om religion och feminism, om re-
ligion och homosexualitet och om religion 
och undervisningsväsende. Vi har natur-
ligtvis litteratur om religionens roll i da-
gens svenska samhälle, om religionsfrihe-

ten och om rätten till frihet från religion. 
    Samlingen uppgår i dag till bortåt 2.000 
böcker, och cirka en fjärdedel är dessutom 
uppdelad i andra ämnen såsom pedagogik, 
historia och skönlitteratur. Till denna fjär-
dedel hör också litteratur som rör barn-
konventionen och barns rättigheter.

Artefaktotek 

I anslutning till boksamlingen har vi också 
ett så kallat Artefaktotek. Var och en av 
de fem världsreligionerna samt sikhismen 
har tilldelats en artefaktsamling. Denna 
rymmer religionens viktigaste symboler, 
centrala kultföremål och ljudupptagningar 
av böner, predikningar och hymner samt 
handledning för hur dessa föremål kan 
användas i undervisningssyfte. Dessa är 
mycket populära i skolundervisningen, 
inte bara i närområdet utan i hela Stor-
stockholm och Mälarregionen. Vår för-
hoppning för framtiden är att ytterligare 
kunna bygga ut dessa interaktiva och au-
diovisuella delar av samlingen. Samtidigt 
som vi strävat efter att ha ett aktuellt inne-
håll har vi försökt att följa med i tiden när 
det gäller samlingens strukturella utform-
ning. Vi försöker på det sättet bättre spegla 
den sociala verkligheten. Häri har vi låtit 
oss inspireras av skolans arbete med en 
värdegrund för undervisningen. 

Religiös mångfald 

”Fram till och med den djupgående för-
ändring av det svenska samhällets religiö-
sa struktur, som vi kan se och datera från 
1960-talet och framåt, var ’religion’ till av-
görande del detsamma som ’kristendom’. 
Icke-kristen religiositet och religionsutöv-
ning var tidigare i Sverige rent marginella 
företeelser. Det teologiska och religionsve-
tenskapliga studiet utgick då tämligen ore-
flekterat från premissen att kristendoms-
forskningen utgjorde centrum. Teologerna 
skulle studera bibelexeges, kyrkohistoria, 
systematisk och praktisk teologi för att 

sedan bli präster, väl förberedda för upp-
giften att predika. Studiet av religiositetens 
fenomen utanför kristendomens ramar 
sågs som en sekundär uppgift, avsedd att 
närmast ge lite relief åt det centrala: kris-
tendomsstudiet. Man kunde klarare se 
’kristendomens egenart’. Detta var alltså 
tydligt ännu på 1960-talet.”

Stycket är hämtat ur Jan Hjärpes förord till 
Antoon Geels bok Muslimsk mystik – ur 
psykologisk synvinkel. Vad som inom re-
ligionsforskningen var en dinosaurie redan 
på 1960-talet är ett i högsta grad levande 
odjur i biblioteksvärlden än i dag. I takt 
med den växande invandringen har Sveri-
ges religiösa karta kommit att ritas om och 
därmed har vi varit tvungna att förändra 
förhållandet till icke-kristen religiositet. 
Liksom svenska kristna finns också svens-
ka muslimer, hinduer, bahaier, buddhister, 
sikher o.s.v.. Fler religioner än kristendo-
men har sökt sig hit från Mellanöstern. 

tan på att man ska tilldela samtliga religio-
ner samma finfördelade ämnesindelning 
som kristendomen har vi dessutom givit 
religionerna rena signum. Så i dag står 
våra böcker uppställda enligt följande: C 
– Religion, Cm – Religionshistoria, Cmbd 
– Buddhismen, Cmbc – Hinduismen etc. 
Detta system är naturligtvis inte heller till-
fredsställande, men då man ännu inte är 
beredd att riva ner för att bygga nytt anser 
vi detta vara det bästa och minst värdelad-
dade sättet att placera böckerna på. 
   Under sina femton år har alltså Abrahams 
barns boksamling kommit att fylla många 
olika sorters behov och ständigt inneburit 
nya ställningstaganden. Förhoppningsvis 
kommer bokbeståndet även i framtiden att 
få leva och växa och förändras i samma 
takt som det samhälle som omger det.

Simon Sorgenfrei (text och foto)

Rinkeby bibliotek

www.abrahamsbarn.org

 Ett begrepp som blågul islam 
var okänt i den forntid då klas-
sifikationssystemet för svenska 
bibliotek utarbetades. Sedan dess 
har staten och kyrkan gått skilda 
vägar och biblioteken borde vara 
politiskt och religiöst obundna 
samhällsinstanser. Sverige är ett 
sekulariserat land – så länge Gud 
tillhör helg och fritid får han heta 
vad han vill. Detta är emellertid 
inte tydligt i bibliotekens C-hyllor. 
Här skiner kristendomen som so-
len, medan övriga religioner förlo-
rar sig som ett planetärt radband 
in i religionshistoriens mörker. 

Religioner i bokstavsordning

I Rinkeby har vi mer och mer 
kommit att frångå detta sätt att 
inordna religionslitteraturen och 
istället låtit religionerna ställa 
upp sig i bokstavsordning. I vän-

Artefaktsamlingen med religionssymboler.
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Kerstin Ericsson, Norrtälje stadsbibliotek:

”Vi har inte tappat den 
lokala förankringen”

I Länsnytt nr 4/2005 recenserar Mats Myr-
stener skriften ” Det lokala folkbiblioteket 
– förändringar under hundra år” av Joachim 
Hansson. I sin sammanfattning av skriften 
säger sig Mats Myrstener dela Hanssons 
oro för att folkbiblioteken i framtiden alltför 
mycket betonar utbildningsstödjande verk-
samhet och IT. Då skulle biblioteken riskera 
att ”tappa den lokala folkliga förankringen”.

I såväl Myrsteners som Hansons texter 
nämns min programskrift ”Biblioteket i 
utbildningssamhället”, som exempel på 
den utveckling som man varnar för. Tyvärr 
verkar det som att varken Myrstener eller 
Hansson läst min skrift. 
 Orsaken till att jag på olika sätt försökte 
påvisa folkbibliotekens problem att klara 
av den anstormning av vuxenstuderande, 
som invaderade våra bibliotek under 90-ta-
let var just den folkliga förankringen. För 
det var ju inte de traditionella biblioteksbe-
sökarna som kom utan faktiskt represen-
tanter för den s.k.”missing quarter” (1970-
talets uttryck för den del av befolkningen 
som inte kom till våra bibliotek. Därför 
försökte vi på olika sätt att få kontakt med 
dem i den uppsökande verksamheten.) Nu 
vällde de alltså in och vi stod där hand-
fallna och förbannade de kunskapslyftssat-
sare som inte velat tillfråga oss och erkänna 
våra bibliotek som de bildningsinstitutioner 
de varit sedan seklets början. Framför oss 
stod den arbetslösa ensamstående 35-åriga 
mamman, som tvingats att sätta sig på skol-
bänken fast hon helst ville fortsätta att ar-
beta. Hon behövde vår hjälp att klara sina 
studier. Det var första gången hon satte sin 
fot på biblioteket. Hon var mycket irriterad 
över att vi inte kunde ge henne den hjälp 
hon  väntat sig. Vi gjorde så gott vi kunde. 
Jag kontaktade utbildningsanordnarna och 

lärarna, uppvaktade politikerna och me-
nade att vi måste få del av utbildningspeng-
arna för att klara av den uppgift som vi fått 
av våra nya besökare. 
   
Bibliotek för vuxenstuderande 

För att göra en lång historia kort föreslog 
jag i min biblioteksutredning att biblioteket 
skulle få det formella uppdraget att också 
vara det vi praktiken redan var, nämligen 
de vuxenstuderandes bibliotek, och att vi 
skulle få en resursförstärkning för att klara 
uppgiften. Eftersom Norrtälje kommun 
har den lägsta utbildningsnivån i länet och 
vårt regemente precis lagts ner beslöt kom-
munledningen att locka hit några högsko-
leutbildningar: sjuksköterskeutbildning och 
detaljhandelshögskoleutbildning. 
   Jag föreslog i min utredning: ”Syftet med 
det kombinerade folk- och högskolebiblio-
teket i Norrtälje är att ge distansstuderande 
i Norrtälje kommun samma möjlighet till 
litteratur- och informationsförsörjning som 
studenter på högskoleorter; att göra bib-
lioteket till ett kombinerat kunskaps-, ut-
bildnings- och kulturellt centrum där barn, 
ungdom och vuxna stimuleras till formella 
eller informella studier i sitt livslånga lä-
rande; att göra de studerande informations-
kompetenta, vilket på sikt skapar möjlighet 
och resurser för bibliotekspersonalen att 
även ägna sig åt de två andra huvuduppgif-
terna, nämligen lässtimulering hos barn och 
vuxna samt förmedling av kulturella upple-
velser i mötet med litteraturen.”

Bibliotek viktiga för demokratin

Vi fick 1,3 miljoner till datorer, kurslittera-
tur och två bibliotekarier, som har ansvaret 
för utvecklingen av det s.k. pedagogiska 
biblioteket. Vi har nu hållit på med detta 
förändringsarbete i fyra år. Tack vare re-

sursförstärkningen till vuxenstuderande har 
vi successivt kunnat förbättra vårt målmed-
vetna arbete att ge barn och ungdom bok- 
och biblioteksvana. Här handlar det om just 
det som Hansson framhåller som så viktigt, 
nämligen att arbeta för att barn och ung-
dom ska få kunskap om folkbiblioteket som 
en plats för den enskilda individens fria kun-
skapssökande. Jag håller fullständigt med 
Hansson om att det lokala folkbibliotekets 
fundamentala uppgift är att medverka till att 
utveckla demokratin. Däremot menar jag 
att man inte bör romantisera gångna tiders 
folkbibliotek utan se verkligheten som den 
är idag, att vi faktiskt är med och utvecklar 
demokratin men på ett annorlunda sätt än 
förr och att vi aldrig får förtröttas att se nya 
möjligheter i en samhällsutveckling där de 
kommunala pengarna med all sannolikhet 
kommer att minska. 
 Som nyutexaminerad bibliotekarie 1970 
efterträdde jag Sigge Grähs, den gamle folk-
bildaren, pappersbruksarbetaren och bibli-
otekarien i Hallstavik. Under hela mitt yr-
kesliv har han varit min förebild. Under 
30-talets arbetslöshet var biblioteket den 
plats där arbetarna kunde samlas för dis-
kussioner, studiecirklar och stödverksam-
het. Han startade bokbussverksamhet på 
60-talet och sökte upp människor på lands-
bygden. Sigge skulle med all säkerhet bli 
oerhört glad och stolt över den verksamhet 
vi har idag. Den andel av befolkningen som 
folkbiblioteket når idag är mycket större 
än på 60- och 70-talet. Vi har inte tappat 
den lokala folkliga förankringen utan sna-
rare förstärkt den – välkommen till Norr-
tälje bibliotek! 

Kerstin Ericsson
Bibliotekschef

Norrtälje stadsbibliotek

Upp och ut ur packlåren
Kreativiteten sätts på prov när bibliotek stängs för ombyggnad

Södertälje

Vad händer när ett bibliotek stängs för ombyggnad? Vilken service väljer man att prioritera? Vilka 

möjligheter kan man finna på? Södertälje bibliotek har sedan oktober varit härbärgerat i provisoriska 

lokaler, men personalen har funnit olika lösningar att ta sig ”upp och ut ur packlåren”.

Hur förberedde ni er inför stängningen av hu-

vudbiblioteket?

Kommunfullmäktige fattade beslut i au-
gusti 2005 att bygge skulle ske. Byggher-
ren ville sätta igång i slutet av oktober, så 
vi stängde biblioteket den 2 oktober. Vi 
var nästan i lite chocktillstånd över att 
allt skulle ske så snart och vi hade många 
obesvarade frågor om hur flytten skulle gå 
till. Skulle vi få ersättningslokaler? Hur 
mycket skulle vi få plats med där? Skulle 
vi kunna fortsätta med våra sagostunder 
och vårt bokprat?
 När vi fick reda på att vi skulle flytta in 
i en butikslokal i Lunagallerian, förstod vi 
att vi inte skulle få plats med all vår lit-
teratur där och att vi inte skulle kunna ha 
sagostunder eller ta emot skolklasser. Un-
der en intensiv period packade vi böcker, 
många av oss fick problem med axlar och 
rygg. Dessutom fick många problem med 
andningsvägar och ögon eftersom dam-
met yrde från hyllor och böcker och riv-
ningsarbetet samtidigt pågick i lokalerna. 
I november fick vi även lämna våra arbets-
rum. De skulle införlivas med det nya bib-
lioteket. Positivt kändes det att komma in 
i våra nya arbetsrum, en lugnare zon där 
inte byggkaoset pågick.
 Vi har informerat på alla nivåer som vi 
funnit möjligt, via Länstidningen, kommu-
nala informationsblad, affischering m.m. 
Flytten och ombyggnaden har diskuterats 
mycket i Länstidningen.

Hur valde ni ut vad som skulle tas med till det 

provisoriska biblioteket?

Eftersom barn, ungdomar och handikap-
pade är prioriterade i vår verksamhet, så 

beslöts att barn- och ungdomslitteraturen 
samt talböcker och Daisy hade högsta pri-
oritet. Vi tog med alla bilderböcker samt 
Hcf, Hcg och ungdomsböckerna. Av lit-
teraturen på andra språk än svenska för 
barn tog vi ett urval på engelska, finska, 
arabiska och suryoyo. Dessutom överför-
de vi ca 20 hyllmeter barnböcker på olika 
språk till filialen i Hovsjö. Facklitteraturen 
för barn fick vi inte alls plats med. Vi valde 
då att flytta allt om djur till Hovsjöfilialen. 
Resterande fick lagras i lådor.  

Hur arbetar ni utan lokal och med stora delar 

av bokbeståndet nerpackat?

Vuxna tidnings- och tidskriftsläsare har 
samma service som tidigare, förutom lite 
färre sittplatser. Skönlitteratur, film och 
CD-skivor utgör grundbeståndet. De som 
blivit mest lidande är nog de studerande. 
Inga studieplatser, mycket begränsat bok-
bestånd av facklitteratur. Naturligtvis har 
inte heller någon programverksamhet be-
drivits på biblioteket.

dubblade under september utskicken efter-
som även vårt boklåderum skulle packas 
ner under ombyggnationen. 
 Sagostunderna och övriga program för 
förskolebarn sökte vi först alternativloka-
ler till, men tvingades ge upp, eftersom vi 
inte hittade några. Författarbesöken ute i 
skolorna kunde vi fortsätta med och Skri-
varverkstad för årskurs 3, som vi annars 
alltid arrangerar på biblioteket höst och 
vår, fick vi flytta ut till skolorna.
 Även våra bokprat beslöt vi oss för att 
förflytta till skolorna. Vi skickade därför 
ut inbjudningar till skolornas lågstadium 
samt till förskolorna och blev översväm-
made med bokningar. Vi plockade ihop 
böcker på olika tema och ”räddade” po-
pulära böcker, lämpliga för bokprat. Alla 
nyinköpta böcker passerade oss på bar-
navdelningen och vi kunde med hjälp av 
dem plocka ihop bokpratspaket.
 Till barnavdelningen hör två förskollä-
rare, vana vid sagoläsning, dramalek och 
rim&ramsande. När vi gått ut till försko-
legrupper och 6-årsgrupper har de följt 
med. Vi bibliotekarier har bokpratat och 
förskollärarna har hållit i rimlek. På det 
sättet har vi arbetat i team under våra bok-
prat. Skolorna är ju inte vår vanliga miljö, 
det är lätt att känna sig ensam och utsatt 
när man kommer dit, letar efter klassrum-
met, väntar i lärarrummet. 

Personal på barnavdelningen spelar Prinsessan på ärten, 
ett annorlunda sätt att uttrycka sin kreativitet. Foto: Eva Rehme

 Vi skickade brev till 
alla lärare och rektorer 
med information och 
uppmaning att de skulle 
låna mycket. En del sko-
lor bar iväg lådvis med 
böcker. Vi erbjöd oss även 
att packa ihop boklådor 
och köra ut till skolorna. 
Vi packade 300  lådor 
under september månad. 
Vi har ett system med 
boklådor som skickas ut 
fyra gånger per år till för-
skolor och fritids. Vi för-

Mats Myrsteners 
artikel om det lokala 

folkbiblioteket

...forts. sid 14
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LIM-IT konferens

Bibliotekens webb-
platser och kataloger

LIM-IT är ett projekt vid nio länsbib-
liotek, med mål att öka användningen 
av bibliotekens e-tjänster. Projektgrup-
pen fick på försommaren 2005 hjälp 
av fem bibliotekarier från de nio länen 
att samla ihop frågor som ställts i in-
formationsdiskar, ett frågebatteri med 
svarsalternativ – hundratals frågor, 
varav Else Nygren valde ut 60 och 
”tvättade bort bibliotekariejargong”. 
(Se även Länsnytt nr 4/2005.)

I slutet av januari arrangerades en LIM-IT-konferens för att diskutera hur vi ska 
gå vidare för att öka användningen av bibliotekens e-tjänster. Docent Else Nygren 
presenterade den studie om sökbeteende på bibliotekens webbplatser som hon gjort 
vid Uppsala universitet. 
   Kommentarerna i kapprummet efter presentationen varierade från  
”omskakande”, ”tänkvärt”, ”nya idéer och insikter” till ”slår in öppna dörrar”.  

Under ett par förmiddagstimmar på 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 
i Stockholm lyssnade personal från ett 
50-tal mellansvenska bibliotek, stora och 
små, till docent Else Nygren. 
 Tio biblioteks webbplatser och katalo-
ger har testats av 40 personer utrustade 
med bibliotekskort och pinkod. Dessa 
skulle svara på 60 frågor under en timmes 
test: ”Hittar du bibliotekets barnbibliote-
karie (namn, telefonnummer eller e-posta-
dress)? Kan jag få böcker hemsända när 
jag brutit benet? Finns det ramper eller 
hiss in i biblioteket? Finns fler böcker om 

Van Veeteren? Jag har läst Fallet G”.
 Medlidande, förtvivlan, skratt – det blev 
många reaktioner när vi på film fick se hur 
användarna söker sig fram till bibliotekets 
hemsida via Google och därifrån söker 
böcker och artiklar i våra kataloger. Hittar 
man överhuvudtaget artiklar? Varför inte 
via katalogen? Inte bara Else är förbryllad. 
Hur visar man bäst att artiklar ska sökas 
från annan sida? 
 Om alla försökspersonerna hade klarat 
samtliga frågor skulle svarsprocenten ha 
blivit 100. Nu blev det svaga 46 procent, 
vilket innebär att även dessa tio, i vårt 

drottning Kristina: ”Man skulle kunna 
bli botad från sina fel om man inte trivdes 
med dem” och följdfrågan: ”Hur bra trivs 
vi med våra egna webbplatser?”– släpp-
tes deltagarna ut i Stockholmsvimlet för 
lunch.  

Goda exempel

Under eftermiddagen var vi indelade i två 
grupper och fick ta del av Åsa Hansens 
presentation av Karlstads Opac-anpass-
ning. Åsa berättade livfullt på skön värm-
ländska om hur Karlstads stadsbibliotek 
gjort Axiells Book-it-katalog betydligt 
bättre med ”konstgjord andning”. De har 
utnyttjat de möjligheter som finns i 4.0 
versionen – t.ex. en bock i kanten när bo-
ken finns inne, en boksymbol (för tryckt 
bok),”språkkurs” som sökord, internet-
knapp och flera andra anpassningar. 
 Men varför är inte detta standard – ska 
alla behöva sitta och anpassa till den nya 
versionen  i alla kommuner – verkar 1900-
tal! Och när nästa version kommer måste 
då ändringarna göras om igen?
 En deltagare var hård i sin bedömning: 
”Alla kataloger är skräp – det finns inte 
någon ’årets bästa Opac’. Alla är sämst.”
 Mats Hernvall, chef för Virtuella enhe-
ten på Stockholms stadsbibliotek, poäng-
terade att ”biblioteken är en del av internet 
– internet är inte något vi ska konkurrera 
med”. Han provocerade med att påstå att 

”lagerhållningssystemet”, d.v.s. vår 
nuvarande katalog, är fullständigt 
ointressant för användaren. Medieka-
taloger måste se helt annorlunda ut, 
t.ex. som Moss i Norge. 
 Ett annat bra exempel är Ann Ar-
bor-biblioteket (AAdl), där användar-
na bloggar om ljud/audio, video och 
böcker.
 Mats visade lite av Stockholms nya 
webb med integrerad katalog, som 
lanseras senare i år med länk till Alex 
författarlexikon för mer info om för-
fattaren. Den kompetens som finns på 
biblioteken måste visas och dokumen-
teras. Specialistkunskap som bokprat 
och lästips ska tas tillvara och återan-
vändas på webben för allmänhet och 
personal.
 Kanske ska besökarna släppas in på 
bibliotekens webbplatser och ge var-
andra boktips.
Titta in på:
whichbook.net

aadl.org/catalog/books

librarything.com

Pandora.com

Inspirerande dag

Som avslutning på konferensdagen 
ombads alla att kontakta sin egen 
LIM-IT-konsulent i länet och disku-
tera vad vi ska gå vidare med i pro-
jektet.
   Det har rapporterats om livliga dis-
kussioner på tåg och flyg tillbaka till 
Dalarna, Värmland, Östergötland, 
Gotland, Sörmland, Västmanland, 
Stockholm, Uppsala, Örebro efter 
denna ”oerhört inspirerande dag” . 
                     
Lisbeth Schoultz Káplár
Regionbibliotek Stockholm 

ssb.stockholm.se/regionbiblioteket 

(Else Nygrens rapport)

karlstad.se

moss.folkebibl.no

Sigtuna kommuns bibliotek

Medieplaner fungerande verktyg

tycke bra hemsidor som 
testats, måste ”botas 
från sina fel”.
 Else avslutade förmid-
dagen med en del hand-
fasta råd. Gör tydliga 
URL, visa att detta är 
bibliotekets webbplats 
(inte annan information 
i samma typsnitt och 
fontstorlek), använd 
A-Ö (mycket omtyckt 
av användarna), likaså 
vanliga frågor/FAQ. 
Användarna hittar ofta 
någon ”trygghetssida” 
som de känner igen och 
återvänder till.
 Med ett citat från Ill: MS Office

År 2003 gjorde vi på Sigtunas bibliotek vår 

första medieplan. Kultur- och fritidsnämnden 

hade ett uppdrag ”att göra en översyn av 

bibliotekens utbud, inköpspolicy och öppetti-

der”. Detta uppdrag utmynnade inte endast i 

en översyn utan utvidgades till att omfatta en 

medieplan för det totala mediebeståndet i den 

kommunala folkbiblioteksorganisationen.

 Varje bibliotekarie har, efter kunskaper 
och intressen, tilldelats ansvaret för be-
vakningen av behov av inköp och gallring 
på olika avdelningar i biblioteket. Alla har 
varit delaktiga i medieplansarbetet och sva-
rat för framtagning av statistik och gjort 
analyser för sina ansvarsområden. Uträk-
ningarna till den första planen gjordes ma-
nuellt. Det krävde mycket arbete. Vi insåg 
dock snart att det resulterade i att vi fick 
ett mycket bra och användbart redskap för 
underhåll av mediebeståndet så att vi kunde 
gallra rätt titlar och förbättra urvalet av in-
köp av nya medier. Ett biblioteks bestånd 
måste ju hålla samma storlek år efter år, om 
inte kommunen expanderar oerhört snabbt 
eller andra större förändringar av behoven 
sker. Vi hade mycket gammal outnyttjad 
litteratur på hyllorna och gallringsbehovet 
var stort. En stor omflyttning i huvudbib-
liotekets lokaler nödvändiggjorde också en 
kraftfull gallring. Med medieplanen som 
underlag gallrade vi ca 20 % av mediebe-
ståndet år 2004.

Metodiken utvecklas

Detta år påbörjade vi även en uppdatering 
av medieplanen som blev klar i början av 
2005. Nu hade vi utvecklat metodiken. Ut-
räkningar och resultat togs fram och pre-
senterades i Excel. Vår systemansvarig hade 
skapat nya statistikprofiler i BOOK-IT. 
Dessa nya siffror kunde nu jämföras med 
dem vi fick fram i den första medieplanen. 
Varje ämnesansvarig föreslog med dessa som 
grund en plan för åtgärder. Dessa har sedan 
genomförts under år 2005. Vi har gjort nya 

utbrytningar, bl.a. har vi gjort fler genrein-
delningar på barnavdelningen och fördelat 
böckerna efter olika sjukdomar i Hälso-
hörnan. CD-skivorna har fått ny placering, 
inköpen har ökats och detta har resulterat 
i att utlåningen tredubblats. Våra inköp av 
utländsk litteratur koncentreras till de språk 
som lånas mest. Vi har gjort stora omplace-
ringar av litteratur på en filial som tidigare 
var huvudbibliotek. Totalt gallrade vi förra 
året ca 10 % av bibliotekens mediebestånd 
och köpte in ungefär lika mycket nya me-
dier. Åldern på böcker och andra medier be-
stämmer i hög grad deras nyttjande och vi 
eftersträvar ju att ha ett mediebestånd som 
är intressant och levande. 

Revidering vartannat år

Arbetet med medieplanerna följs upp på 
mediemöte en gång per månad. Vår med-
ieplan kommer att revideras vartannat år. 
Oftare än så bör inte uppföljningar göras 
eftersom de åtgärder som vi beslutar om 
måste hinna vidtas och hinna visa resultat. 
Under det gångna året har vi alltså inte gjort 
någon helt ny revidering utan endast tagit 
fram uppgifter som varit av speciellt intresse 
att kontrollera. 
 Med medieplanerna har vi fått ett bra 
verktyg för att kunna ta reda på hur vårt 
mediebestånd ser ut och hur det utnyttjas. 
Vi kan fatta bättre underbyggda beslut och 
köper och gallrar inte längre bara på känn, 
och vi kan se om omplaceringar ger de re-
sultat som vi önskar.
 Utlåningen på Sigtuna kommuns bib-
liotek ökade med drygt 6 % år 2005. Att 
medieanslaget utökades med 250 tkr har gi-
vetvis haft stor betydelse. Men vi ser gärna 
också att vårt aktiva arbete med att på olika 
sätt lyfta fram och synliggöra media har 
haft betydelse.

Gunnel Wikström-Johansson
Sigtuna bibliotek
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Det kändes därför viktigt att gå tillsam-
mans och stötta varandra. Vi har även 
besökt fritidshem och lärarkonferenser 
med våra bokprat. Under hösten höll 
vi 99 bokprat, ungefär lika många som 
normalt.

Är det något som varit bra, lärorikt och ro-

ligt med att vara ”barfotabibliotekarie”?

Vi har nog bara upplevt den här tiden 
som positiv. Vi har kunnat pröva något 
nytt, fått utlopp för vår kreativitet. Vi 
har t.ex. prövat på att gestalta sagor 
och även spelat teater. Hela arbetsgrup-
pen på barnavdelningen spelade ”Prin-
sessan på ärten” i full utstyrsel vid två 
föreställningar på höstlovet. En skola 
önskade därefter egna föreställningar 
som vi spelade vid ytterligare två tillfäl-
len. Vi har känt oss mycket stimulerade 
av att prova på detta och det har känts 
positivt för vår gemenskap. 
 Det har varit berikande att komma ut 
i bostadsområdena, besöka klasser och 
förskolor. Lärarna har varit mycket po-
sitiva över bokpratsbesök och generösa 
lånetider.
 Eftersom vi haft mycket färre pass i 
informationsdisken, har vi fått mer tid 
för vår uppsökande verksamhet.
 
Vilka erfarenheter tar ni ev. med er till den 

nya ombyggda barnavdelningen?

Vi har sett med egna ögon vilka be-
hov som finns ute i skolorna. Det finns 
många engagerade lärare som förstår 
nödvändigheten av att barn har tillgång 
till böcker, men där skolledningen inte 
prioriterar eller förstår betydelsen av att 
det finns bibliotek på skolan. En annan 
erfarenhet är att ha mer utrymme att 
pröva nytt, att känna mindre stress och 
få mer tid för uppsökande verksamhet, 
för utvärdering och reflektion.

Ulla Troëng och Sven Olof Andersson
Södertälje stadsbibliotek

Svenska Musikbiblioteksföreningen 
anordnade en kursdag på Kulturhu-
set i höstas. Rubriken var Stairway 
to Heaven – Highway to Hell. Janne 
Stark, hårdrocksguru, journalist och 
gitarrist föreläste om hårdrockens his-
toria och attribut och hur den fram-
står i media. En rapport från kursda-
gen har skrivits av Gunnel Arvidson 
Nilsson, Danderyds bibliotek. Läs den 
på föreningens hemsida, www.smbf.nu.

Svenska Musikbiblioteksföreningen, 
SMBF,  är en intresseorganisation för 
dem som arbetar vid musikbibliotek 
av alla slag.

Svenska Musikbiblioteksföreningen
• vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek i Sverige, 

Norden och internationellt
• vill öka förståelsen för musikbibliotekens kulturella betydelse
• vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
• driver frågor om utbildning och vidareutbildning av musik-

bibliotekarier
• ger ut medlemsbladet Musikbiblioteksnytt

Stockholmskällan invigd

Nu kan vi börja ösa!
Från att ha sipprat lite hemligt så har Stockholmskäl-
lan nu börjat flöda, webbplatsen för alla som är in-
tresserade av Stockholms historia. Högtidlig invig-
ning ägde rum i Kungsholmens gymnasium den 1 
februari. Erik Nilsson, Stockholms skolborgarråd, 
invigde och talade om vikten av att man förstår 
den betydelse som historiska skeenden har haft för 
människorna. Att överskrida gränserna mellan äm-
nena leder till ett nytt tänkande och ny förståelse 
och här får man hjälp av ny teknik.  
 Historikern och journalisten Maja Hagerman 
berömde webbplatsen som gör Stockholms kultur-
arv så tillgängligt. Hon trodde att den kunde bli en 
modell för hela Norden eftersom historien här kan 
gestaltas på ett helt nytt sätt. I svenska gymnasier 
blir historia ett kärnämne nästa höst och Stock-
holmskällan blir ett fantastiskt redskap.
 Man kan bläddra mellan texter, foton, kartor, ar-

kivmaterial, byggnader, litteratur, föremål, statistik 
etc. Med andra ord ett verkligt eldorado för den 
stockholmiana intresserade.

Brett samarbete
Stadsarkivet + Stadsbiblioteket + Utbildningsför-
valtningen + Stadsmuseet + Utrednings- och statis-
tikkontoret = Stockholmskällan

Tematräffar anordnas under våren
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3. Tid: 17-19.30
20/4 Brott och straff. Fångrullar och biografier 
från Långholmens fängelse.
15/5 Väder och vind. Statistik och förhållanden i 
Stockholm de senaste hundra åren.
23/5 Sopor. Hur har vi sett på renhållning och per-
sonlig hygien och hur har bostäderna sett ut?
Anmäl på: 
stockholmskallan@utbildning.stockholm.se

Stairway to Heaven 

– Highway to Hell

Nu vet musikbibliotekarier 
allt om hårdrock! En 
guidning gavs av Janne 
Stark en uppskat-
tad kursdag på 
Kulturhuset. 
Foto: 
Ingemar 
Johansson

Solna stadsbibliotek 
satsar på jämställdhet
På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2005 

invigde Yvonne Hirdman och Anna Lena Brundin 

Solna stadsbiblioteks jämställdhetsbibliotek.

 Genom pengar från Solna stads mycket 
aktiva jämställdhetskommitté kunde det-
ta projekt sjösättas. Jämställdhetsbiblio-
teket är placerat på central plats i biblio-
teket och har varit uppskattat av många 
besökare. Just nu finns det 198 titlar på 
hyllan.
 Jämställdhetsbiblioteket riktar sig 
främst till vuxna i olika åldrar. Där finns 
böcker, rapporter och broschyrer som tar 
upp jämställdhet, genusfrågor och könsrol-
ler ur olika aspekter. Där finns även några 
videofilmer om genusfrågor. Meningen är 
att man både som privatperson och yrkes-
verksam ska hitta något av intresse.
    

Föreläsningar

Under förra året satsade vi vidare på 
jämställdhet och anordnade fyra föreläs-
ningar (också dessa bekostades av anslag 
från jämställdhetskommittén). Johanna 
Graf talade om ”Visst är det skillnad”, 
om enkla metoder att möta både flickor 
och pojkars behov. ”Har jämställdheten 
nått leksakslådan” var nästa föreläs-
ning. Krister Svensson föreståndare för 
SITREC (Stockholm International toy 
research Centre) vid KTH berättade om 
forskning kring leksaker. Ylva Elvin-No-
wak diskuterade den privata jämställdhe-
tens möjligheter under rubriken ”Kärlek, 
barn och arbete”. Årets sista program 
var med Kajsa Svaleryd, som föreläste 
om genusstruktur och hur barn påverkas 
av denna. 
 Föreläsningarna var mycket välbesökta 
och uppskattade och vi fortsätter serien 
i år. Anja Hirdman kommer att tala om 
den ”Medialiserade sexualiteten”. Nahid 
Persson, regissör till den uppmärksam-
made dokumentärfilmen ”Prostitution 
under slöjan”, besöker oss den 6 april 
och talar om sin film, vad det innebär att 
vara kvinna och att göra film om kvinno-
förtryck i Iran. Även i år uppmärksam-
mades förstås den Internationella Kvin-
nodagen på biblioteket.

Maria Söderström Sörensen
Solna stadsbibliotek

Nytt läsprojekt i Nykvarn 
Länsnytt berättade i nr 2/2005 om ett läsprojekt i Björkestaskolan i Nykvarn. Projektet 
hette En bok åt alla och blev så lyckat att en ny ansökan gick iväg till stiftelsen Boken 
i Sverige. Den blev godkänd och på höstterminen startade läsprojekt del 2. Läs mer på 
regionbibliotekets hemsida, gå in via www. ssb.stockholm.se och titta på Läsvärt.  

Den hemliga 
trädgården

Den hemliga trädgården är ett nätverk be-
stående av Barnängens världsbibliotek, IBBY, 
Internationella biblioteket och Svensk Bib-
lioteksförening, som arbetar med att sprida 
kunskap om barnböcker från andra kulturer 
och på andra språk än dem som vanligtvis når 
Sverige. 
   År 2004 kom en kommenterad litteratur-
lista över en brokig samling spännande barn- 
och ungdomsböcker från Afrika, Asien, Mel-
lanöstern och Latinamerika. Lagom till Bok & 
Bibliotek 2005 var nästa skrift klar, Den hem-
liga trädgården – stigar och spår. Den inne-
håller texter och bilder, smakprov på kända 
barnboksförfattare och illustratörer från olika 
delar av världen, varvade med korta artiklar 
av förläggare och kulturskribenter. 
   Dessa båda skrifter väcker verkligen nyfi-
kenheten och lusten att dyka ner i den rika 
skatt av barnlitteratur som finns utanför den 
västerländska kultursfären. Stigar och spår 
kan beställas från Barnängens världsbibliotek, 
bvb@solidaritetshuset.nu. Läs och inspireras, 
och titta gärna även på Barnängens världsbib-
lioteks hemsida www.macondo.nu.

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

Guldgruva med stockholmiana

Foto: Eva-Karin Winblad

Ill:Véronique Tadjo



Täby har nyligen beslutat om en biblioteksplan. Vad förväntar du dig 

av den?

Min fromma förhoppning är att biblioteksplanen blir ett 
instrument för långsiktig planering och samordning av 
biblioteksverksamheten i kommunen, att beslut kan fattas 
med framförhållning; att dokumentet hålls levande och 
att det fungerar som beslutsstöd både åt oss tjänstemän 
och beslutsfattande politiker.

Vilken är den viktigaste frågan som du arbetar med just nu?

Det är framförallt kompetensutveckling av personalen:     
i form av kurser, omorganisation, översyn av arbetsupp-
gifter och utveckling av den mentala biten. För mig gäller 
det att få alla att dra åt samma håll, men att medarbe-
tarna ändå ska våga ta ut svängarna och tänka nytt! 

Rent allmänt – vilken inställning tycker du att biblioteken ska ha till 

sponsring och partnership?

Så länge vi inte gör avkall på bibliotekets kärnverksam-
het ser jag inga hinder för vare sig det ena eller det andra. 
Definitionen av bibliotekets kärnverksamhet bör få se 
olika ut på olika typer av bibliotek, vi ska inte heller vara 
rädda för att granska och ompröva begreppet.
 Jag tror att bibliotek med en stark profilering har lätt-
tare att samarbeta med sponsorer, t.ex. Rum för barn och 
Dieselverkstan. När det gäller partnerskap, har vi mycket 
goda erfarenheter på huvudbiblioteket i Täby av samar-
betet med Sidewalk Express. 
 

Vilken ser du som bibliotekens viktigaste uppgift om fem år? 

Utmaningen för oss blir att få biblioteken att fortsätta 

vara öppna och gratis mötesplatser för alla i samhäl-
let, men ha starkare profilering gentemot olika grupper 
för att locka till fler besökare och lån; ett bibliotek för 
skönlitteratur, boksoppa och författarbesök, ett an-
nat bibliotek för vuxenstuderande (lärcenter), ett tredje 
virtuellt bibliotek som erbjuder tillgång till databaser 
via lånekortet osv. Engagerade medarbetare på bibliote-
ken som vågar tipsa om böcker och bjuda på sig själv, 
kombinerat med attraktiva lokaler och ett väldefinierat 
bestånd. Arbeta med bemötandefrågor och tillgänglighet, 
både som intellektuellt koncept (vad gör en medarbetare i 
disken tillgänglig för besökaren) och fysiskt med öppetti-
der, hur tillgängliga är vi för allmänheten (inkl. funktions-
hindrade), skyltar, hur formulerar vi oss på hemsidor och 
i låneregler, d.v.s. sammantaget allt det vi på biblioteket 
kommunicerar. Viktigt är också att vi (re)definierar vilken 
typ av mötesplats vi vill vara och framför allt – på vems 
villkor mötet ska ske! Annars blir mötesplatsbegreppet 
urvattnat, uttjatat och betydelselöst.

Nyckelord till personalen?

Prata med mig! Pröva! Du kan, du får!

En bok du vill rekommendera?

Ian McEwan, Lördag.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Anders Renman

Sex 
frågor 

till Heli Renman
Bitr. bibliotekschef i Täby med ansvar för huvudbiblioteket 


