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Kulturutredningen kommer till stora delar med ett förvaltningsförslag där uppgiften har varit att minska antalet statliga myn-
digheter. Det finns alldeles säkert mycket att vinna genom det. Statens kulturråd får ett nytt uppdrag och förutom att biblio-
teksfrågorna föreslås hamna på Kungl. Biblioteket så ska den centrala bidragsgivningen inte finnas kvar inom myndigheten.
Redan i remissvar på KB-utredningen, SOU 2003:129 KB – ett nav i kunskapssamhället, ställde sig Regionbiblioteket/Stock-
holms stadsbibliotek positiva till att KB skulle få ett bredare uppdrag som även omfattar läns- och folkbiblioteken. Under hela 
Kulturutredningens arbete har Sveriges Länsbibliotekarier lyft frågan om behovet av en nationell bibliotekspolitik. 

Vid Kungl. biblioteket finns redan avdelningen för nationell samverkan som skrivit avtal med Statens kulturråd om en bättre sam-
verkan inom biblioteksområdet. Man kan säga att KB redan riggat för den kommande uppgiften. En ökad samverkan mellan 
olika former av bibliotek är effektiv och ger våra olika användare en bättre service. Dock har det varit lite si och så med viljan 
och det enda egentliga exemplet på nationell nivå är Fråga Biblioteket, vars bygge nu krackelerar sedan flera forskningsbiblio-
tek hoppat av. Detta visar tydligt att det behövs kraft och medel bakom denna typ av samverkan. Nästa utmaning är ett gemen-
samt bibliotekssystem för folk- och forskningsbiblioteken. Regionalt och lokalt sker ett mer utpräglat samarbete mellan olika 
bibliotekstyper. Det senaste här i länet är en serie workshops om reflektion och evidensbaserat arbetssätt, Definitely, maybe eller 
Do the right thing, i ett samarbete med Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Som kuriosa kan nämnas att Kulturutred-
ningen lyfter fram, det av Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm gemensamt drivna projektet ”Det frågeorien-
terade biblioteket” som ett intressant utvecklingsprojekt med användarperspektiv.

Jag är mindre road av en sammanslagning av arkiv- och biblioteks
myndigheterna eftersom det blir en väl omfattande myndighet 
och uppgifterna för arkiv och bibliotek skiljer sig dessutom på 
väsentliga punkter. Det troliga är att vi i framtiden bygger upp 
en ABM-myndighet likt den i Norge. Intressant ska det också bli 
att se hur man löser kulturportföljsmodellen (som har prövats 
i Skåne och Västra Götaland) just här hos oss där Stockholms stad 
dominerar så starkt och där så många statliga kulturinstitutioner 
är lokaliserade. Nu gäller det att ta tag i remissarbetet.
Välkommen till en vår med oss på Regionbiblioteket.

Kulturutredningen är kommen
Så kom då äntligen den efterlängtade Kulturutredningen efter ett och ett 
halvt år av väntan och spekulation. Det som har diskuterats mest i vår 
sektor är huruvida Kungliga biblioteket skulle få ett nationellt ansvar för 
hela bibliotekssektorn. Så blev det och utredarnas förslag lyder: ” Kungl. 
biblioteket får i uppdrag att svara för den nationella överblicken över biblioteks-
området.” Dessutom är utredningen övertygad om ett närmande mellan 
arkiv- och biblioteksområdena. Man föreslår att ” Senast 2014 bör en sam-
lad myndighet för arkiv och bibliotek inrättas”.
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Bibliotekarie 2.0: Minabibliotek.se och biblioteka-
rierollen – en fallstudie på Umeå stadsbibliotek.
En D-uppsats från Lunds universitet/Library and Information
Science av Katarina Evengård och Linda Nilsson.
Uppsatsen vill undersöka hur bibliotekariens professionella roll 
påverkas av att biblioteksbrukarna i Library 2.0 uppmuntras att 
delta i verksamheten. Författarna har bl.a. funnit att förhållandet 
mellan bibliotekarien och användaren kan bli mer jämlikt.

http://biblfeed.ning.com/
Allt på ett ställe – bibliotekens digitala lifestream! Här kan du 
följa både det officiella och det inofficiella bibliotekssverige, via 
ett enda gemensamt RSS-flöde.

Den kommunikativa bibliotekarien – kvalitet i 
virtuellt referensarbete
En konferens organiserad av Fråga biblioteket som äger rum 
den 25 mars i Stockholm.
Forskaren i referensarbete vid The State University of New 
Jersey, Marie Radford, kommer att tala om utvärdering av 
virtuella referenstjänster. Två magisteruppsatser om det vir-
tuella referenssamtalet och den kommunikativa interaktionen 
kommer att presenteras. Dessutom får man höra hur Telenors 
kundtjänst arbetar med bemötande och kvalitet i chatten.

Vårsolen
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Jag har tittat lite närmare på entrén, infor-
mationsfunktionen, uppställningssystemet 
och, förstås, barnavdelningen på tre bib-
liotek, kommundelsbiblioteken Vårby i 
Huddinge kommun och Alby i Botkyrka 
samt Bibliotek Forum Nacka. Biblioteken 
är olika stora och ska naturligtvis inte jäm-
föras men det är ändå intressant att se vad 
som möter besökaren. 
   Den gränslösa entrén är ett gemensamt 
drag. I Alby hamnar besökaren omedel-
bart i biblioteket utan traditionell hall med 
kapprum och toaletter. Dessa funktioner 
finns i stället inne i biblioteket och resul-
tatet är att besökaren möts direkt av medi-
erna och ”Biblioteket” blir därmed mycket 
tydligt. 
   Vårby bibliotek ligger i Vårbyhuset och 
har entré såväl utifrån som från Vårbysko-
lan. Här är allmänhetens entré via en sluss 
som även leder in till skolan, men mot 
skolan vänder sig biblioteket mera gräns-

Flera nya bibliotek har invigts i Stockholms län under 2008 och andra ny- och 
ombyggnationer är redan under arbete eller planeras. Bibliotekslokaler är 
alltså en högaktuell fråga och Regionbiblioteket har valt att ha ”Rummet” 
(både det fysiska och digitala) som tema för 2009. Inför den satsningen kan 
det finnas anledning att se hur de nya biblioteken har valt att utforma vissa 
viktiga funktioner. 

löst, endast avskärmat av en glasvägg och 
med ett konstverk i form av en gallervägg. 
Under planeringen framhävde biblioteket 
att en ingång direkt utifrån behövdes för 
allmänheten men för planeringsgruppen 
var det viktigt att betona att Vårbyhuset 
med bl.a. skola, bibliotek, barnkonstmu-
seum och fritidsgård skulle utgöra en hel-
het. Den valda lösningen innebär ändå att 
besökare utifrån inte behöver gå in i själva 
skolan. Öppenheten mot skolan (som från 
början var tänkt att vara ännu större) är 
tilltalande men inte oproblematisk efter-
som alla elever passerar biblioteket när 
de går in och ut ur skolan och ljudnivån 
stundtals kan bli hög. 
   Bibliotek Forum Nacka har en helt öp-
pen vägg mot köpcentrumet, endast av-
skärmad med en jalusivägg när bibliote-
ket är stängt. Området närmast passagen 
utanför är utformad som en lounge med 
sköna soffor, café, bildskärmar för olika 

slag av information, informationspunkt 
samt en servicevägg med funktioner som 
utlåning och återlämning, kapprum, toa-
letter och kopieringsapparat. Här är verk-
ligen en glidande övergång mot mediede-
len (frånsett tidningar och tidskrifter som 
finns i loungedelen), en signal om ett nytt 
bibliotekskoncept.
   I Bibliotek Forum Nacka och i Vårby 
bibliotek är informations- eller service-
punkterna tydliga. Vårby har en traditio-
nell disk med all service samlad. Den är 
belägen med överblick över större delen av 
lokalen och erbjuder en omedelbar person-
lig kontakt. I Bibliotek Forum Nacka lig-
ger de två bemannade informationspunk-
terna ganska långt in i lokalen men tydligt 
placerade rakt i siktlinjen för besökaren, 
som lätt kan välja om man vill ha person-
lig kontakt eller inte. Informationspunkten 
i Alby har ingen dominerande plats och är 
inte heller utmärkt. Den ligger dock rakt 
fram från entrédörren räknat. Tanken är 
att personalen ska röra sig fritt i lokalen 
och svara på frågor där de uppstår.    
  Uppställningssystemen är olika i alla de 
tre biblioteken. I Vårby finns en tematisk 
uppställning, delvis anpassad till skolan, 
som utgår från SAB-systemet. I Bibliotek 
Forum Nacka, som hade ”staden” som 
bild vid planeringen, är lokalen uppdelad 
i större kvarter med olika teman, Världen, 
Lustläsare, Kultur & Nöje, Hem & Fa-
milj och Barn. Inom varje tema återfinns 
SAB-systemets avdelningar. I Alby har per-
sonalen utformat ett helt eget system med 
temaindelning för facklitteraturen och 
en utvecklad genreindelning för skönlit-
teraturen, både på vuxenavdelningen och 
barnavdelningen. 
   Gemensam för biblioteken är ändå ut-
gångspunkten: Man har handskats fritt 
med SAB-systemet och uppställningen är 
anpassad till uttryckta eller förmodade 
behov hos användarna. I Vårby är sko-

Nya bibliotek – nya lösningar 

Vårby bibliotek    Foto: Ulrika Johansson
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lan med dess personal och elever en vik-
tig användargrupp och det är naturligt att 
delvis anpassa biblioteket till deras behov. 
Biblioteket har också en skolbibliotekarie. 
Bibliotek Forum Nacka har genom sitt 
läge i köpcentrumet en stor och varierad 
besökargrupp och har valt en mera över-
skådlig uppställning, bl.a. inspirerad av 
biblioteket i Almere i Holland. I Alby bib-
liotek har medierna ordnats på ett nytt sätt 
utifrån de synpunkter som man har fått in 
i fokusgrupper, brukarundersökningar och 
intervjuer. De tre varianterna är exempel 
på hur bibliotekspersonalen kan utgå från 
de lokala behoven och komma fram till 
olika lösningar, och fler sådana kommer vi 
säkert att få se!
   Barnavdelningarna på alla tre bibliote-
ken är helt öppna och bara obetydligt av-
gränsade mot resten av lokalen. I Bibliotek 
Forum Nacka utgör en vägg helt klädd 
med hyllor med bilderböcker ett roligt och 
lockande blickfång, en idé som jag inte har 
sett någon annanstans. Här finns också ett 
”sagoberg” för barnen att klättra i. Det 
består av gradänger som kan avskärmas 
med ett draperi och fungera som sago-
hörna. Gradänger finns också i ”sagogrot-
tan” i Vårby, som ligger mitt i biblioteket, 
och som kan användas även för klassbe-
sök. Den har en fastare avgränsning och 
skärmar i viss mån av sikten från informa-
tionsdisken mot barnavdelningen. I Alby 
finns ett särskilt sagorum, även det med 
gradänger, som hålls ihop med barnavdel-
ningen av en sagomatta. 
   Som en avslutning kan nämnas att Bib-
liotek Forum Nacka har som profil Mö-
tesplats mitt i världen och missionen Väl-
kommen till ett helt nytt bibliotek, medan 
Alby har valt profilen Ett ungt bibliotek 
– Ett rum som överraskar, formuleringar 
som säger något om vart folkbiblioteken 
är på väg!

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

 

Jonatan på Måsberget
En omtyckt och spännande bilderbok som 
ges ut på nytt efter 22 år. Författaren och 
bilderbokskonstnären känns igen som en 
av upphovsmännen till böckerna om Mulle 
Meck. 
   Jonatan föds utan vingar. Det har alla 
andra. Det gör inte så mycket när han är 
liten, fast kompisen Sara och mamma och 
pappa har vingar. Men den dagen han ska 
börja skolan gör det all skillnad i världen, 
speciellt om man bor högt uppe på Måsber-
get och skolan ligger högst upp på en annan 
bergstopp. Alla flyger till skolan och numera 
är Jonatan för tung för pappas rygg. Han 
måste stanna hemma. En utmärkt bild av 
utanförskapets dilemma i vilken form det än 
drabbar. Jens Ahlbom lyckas på ett finurligt 
sätt nå läsaren rakt in i hjärtat.
Boken har nu kommit ut på ett nytt förlag 
som ett resultat av ett samarbete mellan Jens 

Ahlbom, Britt Nedestam och Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten. Britt Nedestam, 
lärare på Lerums gymnasium och fackboks-
författare till Vi vill också läsa! Lästips för 
barn med utvecklingsstörning (Btj 2003) 
har arbetat mycket internationellt med bl.a. 
ungdomsläger för ungdomar med och utan 
funktionshinder. Hon har sett att boken 
fungerar utmärkt i arbetet med att ändra at-
tityder till människor med funktionshinder. 
Den har också spelats som teaterpjäs i Ra-
mallah i ett palestinskt flyktingläger. Boken 
finns översatt till lettiska, ryska, engelska, 
persiska, serbiska och arabiska.

Elisabeth Nilsson
Regionbibliotek Stockholm

Ahlbom, Jens, Jonatan på Måsberget

Penndraget förlag. www.penndraget.se

Nya bibliotek – nya lösningar 
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Ett ovanligt bibliotek

   Häktet består av tre låsta avdelningar där 
de intagna sitter inlåsta 23 tim/dygn, en tim-
me om dagen får de gå på rastgården, men 
ensamma. På de här avdelningarna får man 
endast ha en intagen ute i korridoren – så 
fort någon av de andra intagna får besök av 
polis eller advokat eller ska ut på rastgården 
så måste min låntagare gå in i sin cell tills 
den andra hunnit bort från korridoren, det 
gör att det kan ta en evig tid att jobba ige-
nom en avdelning med 22 rum.
   Det är en stor utmaning att möta dessa 
människor på de låsta avdelningarna. Man 
öppnar en liten lucka i dörren och frågar om 
de vill låna något och det gäller att snabbt 
läsa av vilken sorts person du har att göra 

med innan du öppnar dörren helt. En vakt 
finns alltid i ens närhet.
   Många mår väldigt dåligt men oftast kan 
man locka dem med att åtminstone låna en 
tidskrift till att börja med. De brukar tina 
upp efter en stunds samtal även om de inte 
varit så pigga på bibliotek innan.
   I en vanlig cell finns en säng, en toalett 
utan dörr (säkerhet för att minska själv-
mordsförsök), ett skrivbord och stol. Det 
finns nästan aldrig gardiner, har bara sett 
det i fem celler. De får ha max tio tidskrif-
ter på rummet och max fem böcker. Detta 
för att underlätta genomsökningar. Lånar 
man fler får man ha det i ett skåp utanför 
cellen och byta.

Ett avbrott

Det finns även tre gemensamhetsavdelning-
ar där alla är ute på avdelningen mesta ti-
den av dagen. Där blir man ett välkommet 
avbrott, alla samlas vid bokvagnen och pra-
tar och lånar. När jag kommer in på avdel-
ningen med bokvagnen så ropar alltid nå-
gon: ”Nu kommer hon”. Sen säger de till 
dem som arbetar i verkstaden.
Lite av kurator 
De allra flesta intagna är otroligt trevliga 
och vi har faktiskt kul samtal. Min uppgift 
är ju inte att döma någon. Men det krävs 
av oss som jobbar inom kriminalvårdens 
område att inte vara fördömande eller ha 
förutfattade meningar om människor, ib-
land blir man lite av kurator som de pratar 
av sig med och det gäller att man sen efter 
samtalet kan distansera sig och inte tar med 
sig samtalet hem.

Den allra största utmaningen för mig är den 
avdelning där alla sexualförbrytare sitter, 
det krävs rätt mycket av mig att förbehålls-
löst träffa dessa killar och män. Det som 
jag har svårast för är att träffa de som är 
anklagade/dömda för våldtäkt mot barn. 
Det finns inte så många anstaltsplatser för 
den typen av brott så de sitter ofta på häktet 
väldigt länge innan de får placering.
   Jag möter otroligt många olika nationa-
liteter så det gäller att ha en depå med alla 

Att arbeta på biblioteket Huddinge Häkte som är ett säkerhetshäkte där 
det enbart finns män, är en av de största utmaningarna i mitt yrkesliv. 
Det är spännande, roligt och man får verkligen använda all sin kreati-
vitet. Ingen dag är den andra lik.

Anne jobbar här på halvtid. Förutom böcker på olika språk finns många CD-böcker, språkkurser och 
en del litteratur på gymnasienivå. Foto Anne Säbom

Anne Säbom
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möjliga språk i beredskap. En dag kom per-
sonalen och bad mig om hjälp med att hit-
ta ett mongoliskt lexikon, en häktad var 
mongol och kunde inga andra språk. Så jag 
lyckades hitta ett lexikon i en bokhandel i 
Stockholm som jag genast åkte in och häm-
tade. Så kunde han peka på orden på sitt 
språk och personalen och jag kunde förstå 
vad han ville.
   Jag har också ansvar för bokvagnen på 
Arresten dit alla intagna kommer först. Där 
får man som längst sitta i tre dagar. De cel-
lerna har enbart en säng med madrass och 
i allra bästa fall kan de få in en klockradio. 
Så tidskrifter och böcker är oerhört viktigt 
för dem.
Några reflektioner

Det jag blev mest förvånad och skrämd av 
är de långa häktningstiderna – just nu som 
längst ett år.  Jag har varit rädd ett par gång-
er när jag har mött personer som är väldigt 
hatiska mot alla och som oftast begått gro-
va våldsbrott. Då har man alltid två vakter 
vid sin sida hela tiden.
   Det som är så roligt är att man är så efter-
längtad varje gång. När man kommer har 
de förberett vad de ska lämna tillbaka och 
säger att äntligen kommer du. De har oftast 
långa listor på reservationer som de vill ha 
och numera kommer personalen ofta in och 
lånar böcker också och det känns så kul. 
   Många är dyslektiker och det är en vinst 
varje gång de säger att den här boken var 
ju jättebra, har du något annat som jag kan 
läsa. 
   Att ha humor är en bra egenskap som gör 
att kontakten blir lättsam
   Min största önskan just nu är att jag få 
ha kvar det här jobbet resten av mitt yrkes-
verksamma liv. 

Anne Säbom
Uppdragsenheten

Regionbibliotek Stockholm

Man ser inte så mycket av centralorten 
Brottby, men ICAnära-skylten syns från 
motorvägen och grillen likaså. Och har 
man kommit till ICA så har man kommit 
till Karby bibliotek. Samma öppettider gäl-
ler: kl 9 – 20 alla dagar! Vill man träffa en 
bibliotekarie så får man komma måndag, 
onsdag eller torsdag.
   Det lilla biblioteket invigdes i den gamla 
postlokalen år 1994. Dessförinnan hade 
det legat avsides i en källarlokal. Posten 
tar nu ICA hand om och dessutom lämnas 
beställda medier ut i kassan när biblioteks-
personalen inte är på plats.
   Inköpen sker centralt, men större delen av 
mediebeståndet lånas in på ca fyra månader 
och byts sedan ut mot nytt, berättar Isak 
Kullman som är ansvarig för filialen. Det 
blir ett flexibelt sätt att anpassa beståndet 
efter just Karbys användare. Många pend-
lare passerar här och lånar ljudböcker och 
musik till bilen. Isak jobbar här på mån-
dagar och torsdagar, resten av arbetstiden 
sköter han kommunens bildarkiv.
Allt i liten skala

   Isak visar på hur biblioteket har det mesta 
men i miniatyr. Barngrupper kommer från 
förskolorna och skolan i Brottby, lån och 

fjärrlån ökar och lokalen används ofta av 
föreningar som helt fritt kan ha samman-
träden och möten här. DVD-filmer finns för 
barnen och köps nu in till de vuxna också. 
En dator för besökarna hoppas Isak kom-
mer snart – den behövs.
   Vallentunabygden är rik på fornminnen 
och kulturhistoria, det förstår man när man 
bläddrar i den imponerande bibliografin 
över hembygdslitteratur som står i Vallen-
tunahyllan. Här får man bl.a.tips på många 
av traktens författare, t.ex. Jan Fridegård 
och Bang (som skrev från sitt älskade torp 
vid Garnsviken) och många fler.
Om man pratar med personalen på ICA 
så möts man av idel nöjda miner. – Vi är 
så glada åt biblioteket, det är nästan inget 
extra jobb alls för oss. Bara fördelar.
Karby bibliotek och ICA – två parter som 
båda vinner på sin samverkan.

KM

Lapp från anslagstavlan på Karby biblioek

Karby bibliotek
i Vallentuna

Isak Kullman  Foto: KM
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   Samtidigt arbetade Skolverket med att få 
fram nya kursplaner för den då planerade 
Gymnasieskolan 2007 (GY07-reformen). 
Meningen var att dessa skulle börja gälla 
hösten 2007. Många gymnasiebiblioteka-
rier engagerade sig och diskuterade om 
informationskompetens skulle få större 
utrymme i kursplanerna och vilken be-
tydelse skolbiblioteken då  skulle få. Det 
var dags för gymnasiebibliotekarierna att 
reagera och försöka påverka Skolverkets 
reformarbete.
   Då bildade fyra av e-postlistans prenu-
meranter Nätverket för informationskom-

petens, NIK, bland annat för att ordna en 
större konferens som gav utrymme åt dessa 
frågor. Nätverket har sedan dess varje höst 
ordnat en konferens om informationskom-
petens och skolans roll i sammanhanget. 
Konferenserna riktar sig främst till lärare, 
bibliotekarier och skolledare på gymnasie-
skolan, men har lockat till sig en bredare 
publik än så.
   Den första NIK-konferensen, ”Informa-
tionskompetens och gymnasieskolan” ägde 
rum på Bildningscentrum Jan Fridegård i 
Bålsta i november 2005. En av nätverkets 
initiativtagare, Anna-Stina Axelsson, var då 

gymnasiebibliotekarie i Bålsta och värd för 
konferensen. Bland de medverkande  fanns 
Ola Pilerot, bibliotekarie på Högskolan 
i Skövde och välkänd som föreläsare och 
bloggare inom begreppet informations-
kompetens.
   Efter valet 2006 beslöt den nya regeringen 
att inte genomföra den planerade reformen 
Gymnasieskolan 2007. Men det hade visat 
sig att intresset för att träffas och diskutera 
frågor kring informationskompetens och 
skolan var så stort att man beslöt att fort-
sätta arbetet inom nätverket. 
Nätverket består idag av tre gymnasiebib-
liotekarier, Veit G:son Berg, Östra Reals 
gymnasium, Stockholm, Hanna Johansson, 
Enskilda gymnasiet, Stockholm (ersatte 
Anna-Stina Axelsson) och Einar Spetz, Val-
lentuna gymnasium, Vallentuna samt 
Göran Brolund, lärare på Fyrisgymnasiet 
i Uppsala.
De senaste konferenserna

   Centralt i konferensupplägget har varit 
kombinationen av föreläsningar på för-
middagarna och gruppdiskussioner på 
eftermiddagarna. På så sätt får man både 
nya infallsvinklar och forskningsresultat av 
högt kvalificerade föreläsare och stimulans av 
andra praktikers erfarenheter. Utvärdering-
arna från konferensdeltagarna visar också att 
modellen anses mycket lyckad. Nätverket 
har arrangerat ytterligare tre välbesökta 
konferenser. En konferens hölls på Östra 
Reals gymnasium i Stockholm. Temat var 
”IKT-undervisning i praktiken”, och den 
inleddes med en högintressant föreläsning 
av professor Dorothy Williams, Robert 
Gordon University, Aberdeen, under rub-
riken ”Lärare och informationssökning” 
där hon tog upp hur lärare tänker och 
arbetar med informationssökning i klass-

Nätverket för informationskompetens 
– vad är det och vad gör dom?

Nätverket för informationskompetens, NIK, bildades 2005 efter en lång 
diskussion på skolbibliotekariernas e-postlista om hur man hanterade 
frågan om elevernas kompetens i informationssökningsarbetet. 
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rum och i egen fortbildning. Sedan följde 
praktiska exempel av tre av nätverkets egna 
medlemmar d.v.s. Veit Berg, Einar Spetz och 
Göran Brolund. 
   Året därpå möttes 125 deltagare – lärare 
och bibliotekarier – på Vallentuna gymna-
sium. Konferenstemat då var ”Källkritik 
i skolan”. Diskussionen om förmåga till 
källkritisk granskning hade trängt helt upp 
till ministernivå under hösten, med uttalan-
den av skolminister Jan Björklund. Torsten 
Thurén, författare till böcker om media 
och kommunikation, höll ett inledande 
anförande. Han följdes av Lars Aronsson, 
Linköpingsbaserad programmerare och fö-
regångsperson i Sverige inom wikitekniken. 
Aronssons föredrag handlade om uppslags-
verket Wikipedia, hur det produceras och 
tanken med att alla hågade ska kunna delta 
i Wikipediaprojektet. Detta föranledde en 
uppfriskande debatt med olika vittnesmål 
om hur Wikipedia används och uppfattas av 
svenska gymnasieelever. Debatten var svår 
att avsluta och fick sin uppföljning vid 2008 
års konferens. En tredje föredragshållare 
i Vallentuna var Ola Eiksund, nuförtiden 
bibliotekschef vid Arendal bibliotek i södra 
Norge. Eiksund talade under rubriken ”Fra 
reproduksjon til egen læring” vilket också 
var namnet på ett uppmärksammat projekt 
vid högstadieskolor i Arendal.

Vem tar ansvar för framtiden?

Den senaste konferensen, ”Vem tar ansvar 
för framtiden?” hölls i november förra året 
på Östra Real i Stockholm. Dagen hade som 
tema ansvar för elevers informationskompe-
tens, digital kompetens och wiki-baserade 
informationskällor som tema. Programmet 
var upplagt som tidigare år med föreläs-
ningar på förmiddagen och gruppdiskus-
sioner bland deltagarna efter lunch. Agneta 
Lantz, Linköpings universitet, resonerade 
kring ansvaret för universitetsstudenters 
förmåga att söka och värdera information. 
Stefan Pålsson, omvärldsbevakare för 
KK-stiftelsen m.m. föreläste om digital 
kompetens. Från NIK bidrog gymnasiebib-
liotekarie och ”wikipedianen” Einar Spetz 
som redovisade den undersökning som 
han gjort på tre gymnasieskolor i syfte att 
kartlägga elevers och lärares användning av 
och attityder kring Wikipedia.
   Nästa konferens blir i slutet av november 

2009. Ian Rowlands, University College of 
London, är en av föreläsarna. Han forskar 
om hur folk gör när de söker information 
och ska bl.a. tala om ”The Google gene-
ration”. 
   Och framtiden för skolan, lärandet och 
elevernas informationskompetens? Ja, den 
som lever får se… 

Veit G:son Berg 
Östra Reals gymnasium, Stockholm

Einar Spetz
Vallentuna gymnasium,

Göran Brolund
Fyrisgymnasiet,  Uppsala.

Hanna Johansson
Enskilda gymnasiet, Stockholm

Foto: Christer Holmqvist

Agneta Lantz

Stefan Paulsson
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Tävling för barn
   Stockholms stad genomför en stor språk-
satsning där skolan och biblioteken är 
motorerna. Medel avsätts för fler böcker 
i skolan och för att utveckla arbetsformer 
som ökar förmågan att läsa och skriva. 
   Som en del av satsningen samarbetar 
Utbildningsförvaltningen, Stockholms 
stadsbibliotek, ALMA (Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne) och Skansen 
kring en tävling för Stockholms stads alla 
skolor.  Tillsammans vill vi locka till läsning 
av barnboksförfattare från andra delar av 
världen än den västerländska!
   Boken Världens barnboksförfattare av 
Sven Hallonsten och Britt Isaksson erbjuds 
de 200 först anmälda och kommer att fin-
nas på samtliga skolbibliotek. Alla som 
anmäler sig får också en lista över författare 
och verk som är tillgängliga på bibliotek 
inom staden samt information från ALMA. 
Genom Medioteket kan skolorna låna klass-
uppsättningar av de böcker som är aktuella 
för tävlingen. 
   Pedagogerna kommer att erbjudas 
möjlighet att gå på skrivarverkstad och 
seminarier på Medioteket.  Det blir också 
en seminariekväll på Kulturhuset, där Sven 

Hallonsten och Britt Isaksson föreläser un-
der rubriken ”Livet i en knallröd taxi: om 
böcker i världsklass”.
   Det står pedagogen fritt att välja författare 
eller illustratör som man tror kan inspirera 
ens klass. Varje elev väljer sedan någon 
passus eller bild som berör, skriver några 
meningar och illustrerar.
   Tävlingsbidragen lämnas in till närmaste 
stadsdelsbibliotek, där de också ställs ut. 
De slutliga vinnarna ställs ut på Skansen i 
samband med Barn & böcker 25-27 maj. 
Under dessa dagar är alla klasser (oavsett 
om man är med i tävlingen eller ej) väl-
komna till Skansen för att där ta del av bl. a. 
författaruppläsningar, ”byta-bok-bord” m.m. 
De vinnande klasserna får ta emot bokpris på 
Sollidenscenen och får också tillfälle att träffa 
ALMA-pristagaren.

Marie Johansen
Regionbibliotek Stockholm  

En bok i världsklass – en tävling för år F-6 om världens barnboksförfattare!

För mer info,

http://www.edu.stockholm.se/templates/

MTPage____3480.aspx,

Fråga biblioteket 

På många språk
    Det är nu ett år sedan Internationella 
biblioteket tog över det administrativa 
ansvaret för Fråga bibliotekets flersprå-
kiga del. Frågetjänsten för de olika språ-
ken startades ursprungligen inom projek-
tet Ordbron i Västra Götalandsregionen, 
men när projektet avslutades införlivades 
den i Fråga biblioteket. Under det gångna 
året har Margareta Gunnarsson, som har 
arbetat med frågetjänsten för IB:s räkning, 
främst ägnat sig åt att se till att det skapats 
en fungerande grupp operatörer för varje 
språk och att operatörerna också har stöd 
från sina egna bibliotekschefer i arbetet. 
Idag finns lagom stora grupper på de flesta 
språk med totalt cirka sextio operatörer. 
   I januari anordnades en operatörsträff i 
Stockholm där de som anmält sig fick möj-
lighet att träffa sina kollegor och diskutera 
arbetet och dess utveckling. Deltagarna 
fick också lyssna till ett föredrag om barns 
språkutveckling av professor Fransisco 
Lacerda, Stockholms universitet. Han be-
skrev bland annat hur barn lär sig att sor-
tera i det kaos av ljud som omger dem och 
så småningom får struktur på det de hör så 
att det kan omvandlas till språk.
   Margareta Gunnarsson kommer att 
återgå till sitt vanliga arbete och i dagarna 
anställs en ny person som ska arbeta med 
Fråga bibliotekets flerspråkiga del på halv-
tid. År 2009 kommer arbetet främst att 
vara inriktat på marknadsföring av tjäns-
ten. Stockholms stadsbiblioteks marknads-
avdelning har tagit fram material i form av 
affischer och bokmärken som biblioteken 
kan beställa från IB. I Fråga bibliotekets 
nya Svarsbank finns än så länge bara frå-
gor på svenska, men så småningom kom-
mer även frågor ställda på andra språk att 
tas med.

Anna Gustafsson-Chen
Internationella biblioteket

En bild som berör, Foto: KM
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Åke Nygren, Regionbiblioteket, och jag 
deltog i konferensen Internet Librarian 
International i London ( ILI 2008). 
Konferensen firade 10-års jubileum, men 
jag var där för första gången. Det fanns 
deltagare från många länder och gott om 
nordbor. Konferensen var delad i tre spår 
och jag försökte välja de mest intressanta 
föredragen.
   Michael Stephens (bloggen Tame the web) 
och Michael Casey (bl.a. boken Library 2.0 
och bloggen Librarycrunch) pratade om 
“The transparent library”. Båda är skickliga 
talare som det var ett nöje att lyssna på. De 
gav praktiska tips på hur biblioteken kan bli 
mer användarvänliga genom att bl. a. vara 
öppna för förändringar, delta i diskussionen 
på webben och andra ställen, mäta resultat 
etc. Åke Nygren gjorde ett bra jobb som 
moderator.
   Efter lunch deltog Michael & Michael 
tillsammans med Thomas Brevik (från 
Royal Norwegian Naval Academy) i en 
diskussion om “Next generation libraries”. 
Hur kommer framtidens bibliotek att se ut? 
Kommer det att behövas bibliotekarier? Hur 
ska vi få kataloger mer användarvänliga? 
Intresset var stort från oss i publiken och 
det blev många diskussioner.

   Den andra dagen startade med att vi 
alla blev en del av “Shanachie tour” när 
Erik Boekesteijn, Jaap van de Geer och 
Geert van den Boogaard, från Delft Public 
Library (Nederländerna) satte upp sin 
inspelningsstudio. De berättade om den resa 
genom biblioteks-USA de gjort för att hitta 
bibliotek som lyckats bra. Vi fick se film från 
resan och vi fick även se och höra Erik och 
Jaap hålla Skype-samtal med bibliotekarier i 
USA  om spel i bibliotek, vad som är viktigt 
nu etc. Det var en lyckad show där tekniken 
fungerade. Deltfts folkbibliotek är ett 
spännande bibliotek som jag besökte i juni 
2008. Det var kul att träffa dem igen.
   Jag deltog i en session om 23 saker 
tillsammans med Julio Anjos från Portugal 
och Mariann Lökse & Jannicke Rögler 
från Norge. Vi pratade om utvärdering av 
de olika 23-saker projekt vi hållit i. Jag 
pratade om Stockholms stadsbiblioteks 
projekt, Julio om hur han gjort ett projekt 
för bibliotekariestudenter och Mariann 
och Jannicke om vilka 2.0-planer norska 
bibliotek hade efter sitt projekt med 23 
saker. Jag var fruktansvärt nervös, men 
lyckades få med det mesta på 20 minuter. 
Det blev dessutom en intressant diskussion 
efter våra föredrag tack vare moderatorn 

och bra frågor från Åke.
   Åke pratade om hur man kan använda 
verktyget ning till olika ändamål. Det 
borde ha blivit en intressant diskussion 
efteråt, men tyvärr drev inte moderatorn 
detta på ett bra sätt och Åkes föredrag 
hade blivit i hopsatt med ett föredrag om 
etiketter/taggar. Det var intressant men hade 
absolut inget gemensamt med ning som ju 
är ett verktyg för att skapa communities 
på webben. Jag använder själv ning för 
en medlemssida för SACO-medlemmar på 
Stockholms stadsbibliotek.
   Vad gör internetbibliotekarier på en 
konferens? Sitter med en uppkopplad laptop 
i knät förstås. Jag hade en ny 10 tums 
dator och kände mig som en i mängden. 
Åke Nygren var en flitig mikrobloggare på 
Twitter. Rätt kul att se vad alla skrev på 
Twitter på konferensen i realtid. Lite syns 
fortfarande på Twitter.
   Konferensen var väldigt social och trevlig. 
Det var lätt att få kontakt med andra 
deltagare vid luncher och kaffe/tepauser 
(bättre té än på svenska konferenser). Jag 
träffade bibliotekarier från SaudiArabien, 
Belgien, Lettland, Canada, USA m. fl. 
länder. Det var verkligen en internationell 
konferens.

Harriet Aagaard 
Stockholms stadsbibliotek

http://www.internet-librarian.com/2008/program.

php. Om du väljer länkarna per dag och spår finns 

också länkar till föredragen.

http://www.libraryjournal.com/article/CA6611609.

html 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6618868.

html

http://www.shanachietour.com/

Läs om 23 saker, föreläsningarna, på Joyeannes blogg 

http://www.joeyanne.co.uk/index.php/2008/11/23/

internet-librarian-international-2008-2/

Twitter om konferensen: http://search.twitter.com/

search?q=ILI2008

bilder från konferensen? Sök på ”ili2008” på 

Flickr.

Läs artikeln på Regionbibliotekets hemsida så är 

länkarna klickbara.

Internet Librarian International i London

Harriet Aagaard föreläser om 23 saker   Foto: Åke Nygren
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Evidensbaserat biblioteksarbete

   Det evidensbaserade arbetssättet kan be-
skrivas som en process i fem steg: 

Man identifierar problemet och formu-1. 
lerar en fråga.
Man söker evidens – vetenskapligt 2. 
stöd.
Man granskar dessa teorier eller stu-3. 
dier kritiskt och ser om de har någon 
relevans för den egna verksamheten.
Man formulerar ett förslag på för-4. 
ändring som kan lösa problemet och 
genomför förändringen.
Man utvärderar resultatet. Kanske 5. 
är problemet löst eller så har föränd-
ringsarbetet bidragit till att problemet 
snarare har breddats eller fördjupats. 
Så kan man förstå mer av dess kom-
plexitet och  måste då gå vidare, med 
en reviderad problemformulering.

Egentligen låter väl detta inte så speciellt 
krångligt? Ändå kan man resa ett flertal 
invändningar mot stegen i processen. Det 
allra första som på sätt och vis är ett nästan 
oöverstigligt dilemma är: Om man ska jobba 
med utvecklingsarbete, så måste man inse 
att det finns något i ens verksamhet som 
mår bra av att förändras. I förra numret 
av Länsnytt skrev jag en artikel som hand-
lade om kopplingen mellan reflektion och 
evidensbaserat arbete. Om vi tillåter oss 

själva att reflektera över vår verksamhet 
så ser vi möjligen områden som vi behöver 
förbättra. Ett förslag är att regelbundet ar-
beta med Tidskriftsklubben för att utveckla 
sina färdigheter när det gäller att kritiskt 
granska och analysera en text. Samtidigt får 
man kunskap om de viktigaste tidskrifterna 
och författarna inom ämnesområdet. Vi 
förser då vår verksamhet med teori, som 
kan hjälpa oss att sätta vår verksamhet i 
ett sammanhang.
Att träna sig i uppmärksamhet

En annan väg kan vara det som Bengt 
Molander kallar för Att träna sig i upp-
märksamhet. Det kan till exempel gå till så 
att man ger sig själv, eller alla i arbetsgrup-
pen, i uppdrag att titta på en speciell sak 
under en period. Vilken väg väljer barnen 
mot barnavdelningen? Hur många sitter 
i tidskriftsrummet klockan två varje dag? 
Används referensbiblioteket? Hur många 
böcker ställer jag upp på hyllorna igen efter 
att skoleleverna varit här? Hur många av 
våra sittplatser är upptagna vid lunchtid?
Att träna sig i uppmärksamhet kan bli ett 
första steg till förändrat förhållningssätt. 
Från att benhårt skilja mellan dagligt arbete 
och utvecklingsarbete övergår man  till  att 
betrakta  det dagliga arbetet som en del av 
ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Ett 
utvecklingsarbete kan på det sättet bedrivas 
evidensbaserat, utifrån publicerade forsk-
ningsresultat, i kombination med biblioteks-
personalens erfarenhet och kunskap om de 
lokala användarna, eller i kombination med 
något mer godtyckligt eller slumpartat. 
Från erfarenhet till teori

Att man använder ordet evidens har sin 
förklaring i att evidensbaserat arbete 
framförallt utvecklats inom medicinen där 
det finns mycket kvantitativ forskning och 
också evidens. Jag har haft problem med 
formuleringen – att söka evidens – eftersom 
jag uppfattat det som en sluten kunskaps-

syn där det förväntas finnas ett ”rätt” svar. 
Vad är det för mening med att testa och 
experimentera om man ändå tror att den 
ultimata lösningen redan finns färdigpakete-
rad någonstans? Efterhand har jag uppfattat 
det så, att det som avses i den här delen av 
processen är snarare det systematiska sökan-
det efter erfarenhet än att hitta det slutgiltiga 
svaret. Vi letar alltså efter erfarenhet som 
kan stödja en teori, vi letar dessutom efter 
bästa möjliga stöd.  
   Andrew Booth skriver i Evidence-based 
practice for information professionals om 
att identifiera kunskapsområdet för sin 
frågeställning. Det innebär att man lyfter 
frågan från att bara vara något som gäller 
för bibliotek till ett större sammanhang. 
Om jag noterar att få personer lånar från 
boksnurran märkt med skylten ”Nya fack-
böcker” och vill öka utlånen där, handlar 
det förmodligen om kunskapsområdet 
”Marknadsföring” snarare än ”Exempel på 
skyltning på bibliotek”.
    Men. Inte kan man läsa varenda under-
sökning som man får fram? Troligen blir det 
snarare så att en eller fler personer gör en 
översiktlig läsning och plockar fram en eller 
ett par studier som man anser har relevans 
för den egna verksamheten. Dessa texter kan 
sedan kritiskt granskas, kanske gemensamt 
i personalgruppen. Och då kan metoden 
Tidskriftsklubben fungera utmärkt!

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Ordet evidens är en direktöversättning av 
det engelska evidence. Nationalencyklopedins 
förklaring lyder såhär: evide´ns, i allmän och 
filosofisk bemärkelse visshet eller det som ger 
visshet; inom filosofin även om en iakttagelse 
som utgör ett stöd för en teori.

På väg mot ett
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Sollentuna

I början av hösten fick varje medarbetare 
ett paket bestående av namnbrickor, logo-
typband, t-shirt och barförkläde. Profilpa-
ketet används idag långt mer än jag hade 
gissat när vi började diskussionen. Det 
finns en skön känsla i att rent fysiskt kli-
va in i servicerollen, och sedan ta av den. 
Man smutsar inte ner sina egna kläder i 
samma utsträckning. Och kläderna skapar 
en lagkänsla mellan medarbetarna. 
Uniform eller lagkläder?

Begreppet profilkläder väckte till en bör-
jan starka känslor. Det största motståndet 
handlade om känslan av att bli av med sin 
personlighet, genom att bära ”uniform”. 
Andra uttryckte att likriktade kläder sig-
nalerar brist på mångfald. Ändå är det 
bara namnbrickan som är obligatorisk. De 
positiva förväntningarna kom främst från 

Rose-Marie Glassel i profilkläder      Foto:  Helena Hodell             

Medarbetarnas nya kläder

När vi byggde om vårt entréplan till ett öppet landskap utan receptionsdisk 
blev behovet av att kunna identifiera vem som arbetar på biblioteket tydligt. 
Besökarna visste inte vem de skulle be om hjälp. Jag fick uppdraget att ta 
fram ett profilpaket.  

medarbetare som arbetat i andra branscher 
där man burit profilkläder.
   Och visst uttrycker profilkläder en form 
av prioritering. Man väljer att låta kläder-
nas signal bli ”Fråga mig, jag arbetar här” 
i stället för att signalera att medarbetarnas 
mångfald och personliga uttryck är vik-
tigt.
T-shirt

Att hitta ett plagg som passar alla visade 
sig vara omöjligt. Utbudet är begränsat, vi 
har olika kroppar och begreppet ”snyggt” 
är högst subjektivt. Etik och miljö fick bli 
vägledande. Och vi hittade rätt i Green 
Concepts kollektion. De hade både en rak 
och en insvängd modell med bra passform. 
På ryggen har vi vår logotyp och på ena 
ärmen Sollentuna kommuns vapen. 

Förkläden och logotypband

Barförklädet, som är en idé från kollegan 
Mari-Ann Westberg, används av många. 
Där hamnar nycklar mobiltelefoner och en 
eller annan kom-ihåg-lapp. Bland de man-
liga medarbetarna varierar användningen. 
Några känner sig bekväma i förklädet 
medan andra tycker att det är ett ”kvinn-
ligt” plagg.  På ena fickan sitter hjärtat 
som är en del av vår logotyp. Trots ett för-
sök att dammsuga marknaden hittade jag 
inget förkläde i något ekologiskt material. 
Så vi valde en standardmodell. Vi valde lo-
gotypband som är vävda i Sverige.
Namnbrickor

När det gäller namnbrickor visade det sig 
att vi hade olika idéer om huruvida brick-
an skulle ha enbart förnamn eller både 
för- och efternamn. Förnamnsföresprå-
karna tyckte att förnamnet signalerade ett 
avslappnat förhållningssätt, medan andra 
menade att enbart förnamn kändes intimt 
och oprofessionellt. Det fanns även olika 
åsikter om huruvida namnbrickan skulle 
hänga runt halsen i ett logotypband eller 
fästas på bröstet. Det slutade med total 
valfrihet. Varje medarbetare har fått fyra 
namnbrickor. Man kan välja mellan att 
använda bricka med enbart förnamn el-
ler med för- och efternamn. Man kan även 
välja om man vill ha brickan hängande i 
logotypband eller fästa på bröstet, med 
magnet. 
Fortsättning 

Nu finns förslag på att införskaffa långär-
made tröjor, namnbrickor i avvikande färg 
som hjälp för synskadade, koftor, kortare 
logotypband. Vi får se… kanske nästa 
budgetår. 
 
Helena Hodell
Sollentuna bibliotek 

Leverantörer: Kläder och logotypband beställde 

vi genom FF-profilreklam i Stockholms city. Vi be-

ställde våra namnbrickor av vår bibliotekskortle-

verantör SOFOS.
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BIBLIOTEK + KALAS 
= SANT

Barnlördag på Ekerö bibliotek
Foto: Margareta Engstrand

Kan man ordna kalas på bibliotek? Det enkla 
svaret är ja, självklart. Under ett års tid har vi haft 
möjlighet att anordna sex barnlördagar/kalas 
på biblioteket i Ekerö Centrum + festligheter 
på Barnens Eget bibliotek i Stenhamra. Vår 
vision var att pröva en annorlunda verksamhet 
och att hitta strategiska sätt att marknadsföra 
bibliotekens alla möjligheter. Framförallt så 
vill vi inspirera föräldrar till att läsa med 
och för sina barn. Eftersom Ekerö kommun 
är belägen några mil utanför Stockholm 
och befinner sig i skärningspunkten mellan 
glesbygd och storstad så finns det också ett 
behov av kulturutbud på hemmaplan. Vår 
drivkraft var också att visa för oss själva 
och andra att biblioteken vågar gå utanför 
ramarna för det traditionella biblioteket. Vi 
ville också nå nya besökare och öka utlånen.   
   Den första barnlördagen ägde rum i januari 
2008, vi hade pyssel, extra lekmöjligheter, 
rim och ramsor, sagostunder och fika. Under 
våren hade vi ytterligare två barnlördagar 
och under hösten har vi haft tre. Teman har 
varit Prins- och prinsesskalas, höstkalas, 
Supershow med Rut och Knut och så ett 
rymdkalas. Besöksiffran har varit från 600 
till 1500. Trenden har varit att ju mer vi 
har marknadsfört detta desto fler besökare 
har vi fått, men naturligtvis spelar andra 
evenemang, väder och årstid också in. 
Strukturen på våra barnlördagar går igen 
från gång till gång, olika pyssel, lekmaterial, 
bokbord, fika, sagostunder och tävlingar 
finns med nästan varje gång men med olika 
teman. Sagostunderna är viktiga och har 
blivit den stund på barnlördagarna då en 
känsla av gemenskap och tillhörighet skapas. 
Kerstin Lidman läser ”Så gör prinsessor” 
och Sara dansleker med barnen till bokens 
innehåll på Prins- och prinsesskalaset. 
   Vi känner stolthet över att vi har klarat 

av detta med ganska små personalresurser. 
Tre personer arbetar under själva barn-
lördagen. Två personer har förberett 
kalasen vilket inneburit cirka 15 timmar 
förberedelsearbete och två personer har 
städat och gjort efterarbetet i cirka 5 timmar. 
Vi har utvecklat strategier, metoder och 
marknadsföringskanaler under resans gång 
vilket gör att det blir allt mer lättarbetat. 
Att anordna kalasen är en process med dess 
olika faser och varje kalas är en anspänning 
i sig, en adrenalinkick och bearbetning. Vi 
känner att vi har lyckats skapa ett bibliotek 
med en kulturhuskänsla där barn ska få 
vara delaktiga i kreativa processer i alla 
fall under sina barnlördagar. Vi får oerhört 
mycket positiv feedback från besökarna. 
Vår vision om att biblioteket skall vara 
en mötesplats med plats för gemenskap 
har vi också uppnått med barnlördagarna. 
Vi vill tro att Barnlördagar som koncept 
börjar bli ett begrepp på Ekerö och många 
besökare har redan blivit stamgäster på våra 
kalas. Visst kostar det lite extra pengar att 
anordna dessa kalas men vi anser att det är 
väl investerade pengar!

Cecilia Bengtsson
Ekerö bibliotek

Under ett års tid har Ekerö folkbibliotek provat 
på att ha så kallade barnlördagar. Verksamheten 
har fallit väl ut och här delges reflexioner från det 
gångna året. 

Bibliotekslänkar 
på Karolinska
Stockholms stadsbibliotek har sedan 
många år verksamhet på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna.På den sociala 
och uppsökande verksamheten vid SSB har 
vi alltid försökt  stimulera vårdpersonalen på 
avdelningarna att mer aktivt se biblioteket 
som en del av vården. Därför startades i 
november ett projekt kallat ”Bibliotekslänk 
– en länk mellan biblioteket och patienten”.
Projektet inleddes på Neurologkliniken där 
patienter ofta behöver extra mycket stöd 
och där de med personalens hjälp kan få 
tillgång till och ha en stor glädje av framför 
allt ljudböcker. 
   En informationsbroschyr framställdes 
av bibliotekspersonalen och därefter bjöd 
bibliotekarien på den allmänna delen 
(SSB:s verksamhet) in dem som kunde 
vara intresserade till en introduktion på 
biblioteket. Tanken är att en eller två 
personer på varje vårdavdelning ska fungera 
som ”bibliotekslänkar”. Introduktionen, 
en liten utbildning, tar i stort sett upp 
varför det är viktigt att satsa på den 
psykosociala vården samt vilka media som 
finns på biblioteket. Biblioteket bjuder 
också på lunch och den som engagerar sig 
i projektet får en pocketbok i present två 
gånger per år. För att fortlöpande stärka 
”bibliotekslänkarna” i deras uppgift skickas 
sedan tips om nya media som kan lånas av 
patienter och vårdpersonal.
  Till årsslutet hade fem personer från 
Neurologklinikens avdelningar hört av sig 
till bibliotekarien, givits information och 
blivit ”bibliotekslänkar”. 
Vid det här årets slut räknar vi med att 
projektet skall omfatta alla vårdavdelningar 
d.v.s. ca 1 100 patienter och ca 8 000 
personal.

Pirkko Vilhelmsson
Uppdragsenheten

Regionbibliotek Stockholm
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På Sundbybergs bibliotek arbetar vi för att 
få barn och föräldrar att upptäcka att vi 
har böcker på deras modersmål, bland an-
nat genom Läspåsen Extra. Därför kändes 
det naturligt att söka pengar för att nå 
hela familjer och visa vad biblioteket kan 
erbjuda dem. Det bor en stor grupp män-
niskor som talar tigrinja i vår kommun och 
det är oerhört svårt att få tag på böcker 
på språket.  Många kommer och läser 
tidningen på tigrinja varje dag, men vi når 
aldrig familjerna. Fyra sagostunder skulle 
nog pengarna räcka till och dessutom några 
extra exemplar av böcker på tigrinja. Efter 
kontakt med en modersmålslärare kom vi 
fram till att han var den mest lämpade att 
läsa sagorna och min kollega Kristin och 
jag ”fyllde på” med sagor på svenska. Vi 
översatte inbjudan till tigrinja och satsade 
på en massiv reklamkampanj vid personliga 
besök på förskolor och via Öppna kanalen, 
Bokspindeln, söndagsskola, hemsidan och 
programblad.
   Så var det dags för den första lördagen. 
Skulle det komma fem eller tio, undrade 
vi lite nervöst. Klockan elva strömmade 
runt 40 barn och vuxna i alla åldrar in, 
alla glada och förväntansfulla. Ljusen i vår 
tjusiga kandelaber (inköpt på Myrorna 
för en ringa penning) tändes och Ghebre 
började berätta. Han hade en bok i knäet, 
men vi förstod snabbt att han betraktade 

bokens text som stolpar. Barn i alla åldrar 
och föräldrar satt knäpptysta och lyssnade. 
Ghebre läste Sagan om räven, en Alfons-
bok, Rödluvan och vargen samt en saga 
om en mus under de fyra sagostunderna. 
Kristin och jag läste Guldlock, ritsagan om 
gubben och gumman, Musen och potati-
sen, Bockarna Bruse, Prinsessan på ärten 
och Sagan om vanten. Böcker som vi läst 
många gånger och som fungerar bra i de 
flesta grupper och som kan åskådliggöras 
med enkla tillbehör. Vid första träffen fick 
alla barn en kupong som kunde bytas ut 
mot muffins och saft i bibliotekets café 
Helga. Eftersom det nyligen varit Eid al - 
fitr bjöd Ghebre på Ahlgrens bilar på vår 
andra sagostund. Sammanlagt kom 75 
barn och 52 vuxna. Studiefrämjandet och 
Sundbybergs musikskola passade också 
på att presentera sin verksamhet. Alla vill 
ha en fortsättning i någon form. Första 
gången hade vi knappast satt oss förrän en 
mamma frågade ”Varför har ni bara fyra 
sagostunder?” Roligt, tacksamt, gränsöver-
skridande… Låntagare som vi sett i flera år 
hälsar hjärtligt på oss nu och vi på dem – vi 
ser varandra nu. 100 höjdare för läsning 
blev en höjdare för oss!

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek 

Liten tankeställare om Idea 
Stores och kompetensen.
   Det har pratats mycket om de nya Idea 
Store biblioteken i London den senaste tiden. 
Enligt uppgift är svenskarna i majoritet när 
det gäller studiegrupper som på plats och 
ställe besöker dessa bibliotek och låter sig 
inspireras.
   Därför kan det kanske också vara på 
sin plats att ge en bild från brukarsidan. 
Min Londonbaserade dotter Nadja ringde 
i veckan och var bekymrad. Hon skulle 
inleda sin kurs i contemporary english lit-
terature med att införskaffa litteraturen. 
Hon stod i en Idea Store i Canary Warf där 
hon just förgäves försökt få något vettigt 
ur den unge killen på andra sidan disken. 
Hon hade frågat efter ”Master of the flies”. 
Ivrigt tangentbordsrassel från den unge 
mannen. Nä, någon sådan bok fanns inte. 
Nadja insisterade. Ja men den är jättekänd, 
jag tror författaren hette William nånting. 
Förnyat tangentbordsrassel. Nä har ingen 
aning. Det var i det ögonblicket hon tog sig 
för att ringa till farsan som ju råkar vara bib-
liotekarie i Stockholm. Som kunde upplysa 
henne om den rätta titeln och författarens 
namn: Golding, engelsk nobelpristagare i 
litteratur 1983. Jag har svårt att tro att det 
finns något bibliotek i det här landet som 
skulle missa en sådan fråga. Kanske något 
vi borde fundera över innan vi kritiklöst 
kopierar konceptet.

Tomas Lidbeck
Stockholms stadsbibliotek

Gryning-
mörkret rullas upp
på gardinstången
Lars Granström

Foto: Kristin Andersson

Vi ser varandra nu - sagostunder på tigrinja
När Library Lovers-projeket erbjöd oss att söka 10 000 kronor för att stimulera läslust, 

gällde det att fundera snabbt.

ur Ljudlöst stiger gryningen. 

Tio svenska haikupoeter Kursivt 

Östasieninstitutet 2008



Din nya tjänst vid Stockholms stadsbibliotek i Asplunds hus kallas för 
”Samordnare av det publika arbetet”. Vad innebär det ?

Uppdraget är brett och handlar till stor del om kvalitetssäkring 
och utveckling av service och bemötande i det fysiska biblio-
teksrummet. Det finns många spännande och viktiga utvecklings-
områden inom det publika arbetet med fokus på inkluderande 
arbetssätt och gemensamma förhållningssätt. Jag ser gärna mer 
aktiva och medverkande biblioteksanvändare i det publika rum-
met. 
  

Förut jobbade du på biblioteket i Sollentuna. Vilka är de största 
skillnaderna?

Uppmärksamheten och intensiteten! Det finns en stark 
uppmärksamhet kring Stadsbibliotekets verksamhet som är 
väldigt peppande, både inom och utanför biblioteksvärlden. 
Våra användares behov av att lära och uppleva, kommunicera 
och påverka är större än vad som egentligen ryms inom 
Asplundhuset vilket ger oss dagliga utmaningar och en särskild 
dynamik i verksamheten. 

Använder du dig av den sociala webben?
Visst, jag ningar, facebookar, bloggar och twittrar men har gått 
från en pratsam till en mer tystlåten minglare. Jag tror starkt på 
samarbete och nätverkande för kreativitet och utveckling och den 
sociala webben är en fantastisk plats för informationsutbyte och 
för att skapa och vårda kontakter. Sök gärna upp mig för idé- och 
kunskapsutbyte kring arbetssätt och bemötande i biblioteket. 

På biblioteken vill vi ju nu ge våra användare möjlighet att vara med 
och utforma verksamheten. Vad tror du att det kan innebära för 
Asplundhuset?

Jag tror starkt på bibliotekets roll som ”den tredje platsen” som 
ger energi mellan arbetet och hemmet.  Asplundhuset erbjuder 
redan möjligheter till inspirerande möten med nya människor, me-
dier, intryck och perspektiv. Men jag tror att vi kan ta ytterligare 
steg närmare en verklig mötesplats och gå från användarinflytande 
till deltagarkultur. Det handlar om att se våra användare som 
medarbetare, bjuda in dom bakom informationsdisken och upp på 
scenen. Genom att utgå från både vår egen och våra användares 
kompetens stärker vi kvaliteten på verksamheten.

Vad gillar du mest med bibliotekarieyrket?
Det dagliga mötet med intressanta och duktiga människor, både 
biblioteksanvändare och medarbetare. Jag uppskattar att få röra 
mig i händelsernas centrum dvs i det publika biblioteksrummet, 
något som det finns mer utrymme för i min nya tjänst.
 

En bok du vill rekommendera?
För mig är språket, orden och texten det viktigaste. Jag har 
upptäckt novellen och essän och vill tipsa om novellsamlingarna 
Den andra himlen av Oline Stig och No one belongs here more 
than you av Mirand July som med ömhet berättar om vanliga 
människor i ovanliga situationer. Missa heller inte Fredrik Sjöbergs 
lärorika essäsamling Den utbrände kronofogden som fann lyckan 
och Hanna Hellquists kloka och personliga texter i DN. 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Fredrik Hansson

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Maria Telenius har en ny tjänst som sam-

ordnare av det publika arbetet i Asplund-

huset i Stockholm och kommer närmast 

från en tjänst som chef för vuxenavdel-

ningen vid Sollentuna bibliotek.

Med egna ord: ”Jag är en populär-kultur-

kofta som alltid har en utställning eller 

konsert inplanerad och en yoganista som 

just nu praktiserar gravidyoga”.

Maria Telenius


