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Det är en stor andel äldre som står utan Internet men klyftan finns i alla åldrar och det finns en koppling till socioekonomiska fak-
torer. Folkbildningen har en uppgift att överbrygga den digitala klyftan eller de digitala sprickbildningarna som det omnämns i 
detta temanummer av Länsnytt. Här kan folkbiblioteken och t.ex. studieförbund göra en skillnad genom att lokalt/regionalt sam-
verka för att förbättra situationen.
 
Många bibliotek har erbjudit sina kommunmedborgare grundutbildningar i datorkunskap ofta tillsammans med organisationer 
som t.ex. SeniorSurf. Men det är först nu vi ser att biblioteken börjar få någon volym på det. Föregångare är kommunbiblioteken 
i Östergötland som har satsat stort. Vi ser nu en ökad aktivitet även i vårt län.
 
Regionbiblioteket driver tillsammans med flera andra länsbibliotek projektet IKT-lyftet som syftar till en ökad samverkan mellan 
folkbiblioteken och folkbildningsorganisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektsamordnare för det nationella pro-
jektet är Ann Wiklund som intervjuas i Länsnytt under ”Sex frågor till”. Ett antal projekt runt om i landet försöker utifrån den 
lokala situationen och villkoren öka den digitala delaktigheten. I vårt län bedrivs bl.a. ett projekt för att öka förtrogenheten med 
de sociala medierna. Det är en fysisk studiecirkel, virtuell utbildning samt handledning och support på flera av våra folkbibliotek.
 
Det är lätt att utifrån samhällsdebatten få  intryck av att alla svenskar 
är uppkopplade så siffrorna från WII är klart alarmerande. 
I detta nummer av Länsnytt finns väldigt många exempel på hur 
våra bibliotek kan göra skillnad. Arbetet med att öka den digitala 
delaktigheten är och kommer i ökad utsträckning att bli en uppgift 
och utmaning för våra bibliotek och en av de viktigaste 
folkbildningsuppgifterna i kunskapssamhället.
 
 Vi på Regionbiblioteket 
önskar er alla en riktigt god och skön sommar.

Digital delaktighet
1,5 miljoner svenskar över 16 år har inte tillgång till Internet enligt statistik från World Intenet Institu-
te (WII). Om man till dessa lägger de som i väldigt liten utsträckning använder Internet så är vi uppe i 3 
miljoner individer. När vårt samhälle alltmer förutsätter att vi är digitalt delaktiga så uppstår ett problem. 
Många kommuner satsar på att vara e-kommuner vilket innebär att fler och fler av de kommunala tjäns-
terna är digitalt tillgängliga. Den digitala formen av samhällsservice ger en ökad tillgänglighet för vis-
sa samtidigt som andra får allt svårare att ta del av servicen. Den digitala servicen är i stor utsträckning 
kostnadsfri medan alternativen beläggs med kostnader. Ökade ITkunskaper och en förbättrad tillgång är 
bl.a. förutsättningar för deltagande i det livslånga lärandet, för medverkan i den demokratiska processen 
och en ökad känsla av delaktighet och livslust.
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Bibliotekshandboken på Centrum för Lättlästs hemsida. CfLL tip-
sar här om skyltning, marknadsföring mot nya grupper, hur man 
kan inspirera läsombud mm.

Resultatet av Bokjuryn 2009 är klart och vinnaraffischen kan lad-
das ner som pdf från www.bokjuryn.se. Tävlingen har fått för-
nyat stöd och går vidare 2010.

Det virtuella samtalet http://vrsamtalet.wordpress.com/ är en blogg 
där man kan följa omvandlingen av Fråga biblioteket, den natio-
nella frågetjänsten. Man kan där också delta i dialogen kring bib-
liotekens virtuella närvaro.   

WebbIT – din guide på nätet!

http://webbit.se WebbIT är en webbplats för kompetensutveck-
ling kring framför allt ämnesresurser och webbverktyg och den är 
öppen för både bibliotekspersonal och allmänhet. Man kan hit-
ta korta filmer, ljudinspelningar, pdf-er, texter och artiklar m.m. 
Här kan man lära sig själv eller tillsammans med andra, och allt 
på webbplatsen kommer att vara fritt tillgängligt.
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Tema: Digitala klyftor

Digital klyfta eller sprickbildningar?      

Han var inledningstalare vid det Webbse-
minarium som hölls i slutet av april i ar-
rangemang av Folkbildningsrådet och med 
bland annat projektet IKT-lyftet som samar-
rangör. Findahl har tittat på hur olika grup-
per utnyttjar Internet. Man har identifierat 
fyra huvudgrupper – icke användare, ”sva-
ga” användare, medelgoda användare och 
mycket goda användare. När det gäller hur 
”svaga Internet-användare” utnyttjar Inter-
net kan konstateras att gruppen framför allt 

använder nätet för kommunikation (e-post) 
och praktisk hjälp (adresser, eniro, tidtabel-
ler). Man har en positiv inställning, men står 
på en bräcklig grund när det gäller teknik 
och sökteknik. Tillsammans med icke-an-
vändarna utgör denna grupp 3,2 miljoner 
av befolkningen över 16 år.
Digitalt samhälle   
Hur mycket kunskaper behöver du och hur 
skall du använda nätet för att vara ”digitalt 
delaktig” i dagens samhälle? Samhället di-
gitaliseras alltmer och satsar på e-förvalt-
ning och e-tjänster i både privat och offent-
lig sektor. Det är tydligt att vi förs framåt 
mot ett samhälle där den digitala kompe-
tensen är nödvändig. Här krävs en ordent-
lig satsning om vi tycker att de 3,2 miljo-
nerna också ska vara med. Än så länge är 
den statliga insatsen liten med undantag för 
satsningen på folkbildningen för något år 
sedan. Kommunala initiativ har tagits med 
bibliotekens hjälp, men i begränsad omfatt-
ning. Om detta handlade webbseminariet 
som hade rubriken ”Hur får vi alla med på 
det digitala tåget”.
  Webbseminariet  upplevde vi som myck-
et lyckat. Det sändes från Solna under led-
ning av nye vd:n för Utbildningsradion Erik 
Fichtelius. Folk var fysiskt samlade på 11 
platser runt om i landet och flera hundra 
följde seminariet via webben. Många del-
tog via chatt och twitter. På flera platser i 
landet fanns politiker med i diskussionerna.
   En panel fick svara på frågor. Den bestod 
av Abdulkader Habib från Kista folkhög-
skola, Ann Wiklund från IKT-lyftet, Sofie 
Sjöstrand från nätverket SIP (Samhällsför-
ändring i praktiken), Maria Sandell Asplund 
från ABF, Martin Karlsson från Örebro uni-
versitet och Lars Ilshammar från Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek.

Vad är digital delaktighet?

Vad är det man ska vara digitalt delaktig i? 
Om det inte räcker med att använda e-post 
och kolla upp de enklaste adresserna så är 
ca 20 – 25 procent av Internetanvändarna i 
ett digitalt utanförskap. Hur ser det digita-
la innanförskapet ut? undrade Lars Ilsham-
mar. Vad är det man går miste om när man 
inte är digitalt delaktig? Blir man hemlös 
i samhället på grund av detta? Det var en 
hel del diskussioner om äldre som vill vara 
med på tåget men som har svårt att komma 
upp på det. Fichtelius tog sin gamla pappa 
som exempel på vissa äldre personers ovil-
ja att bli digitalt delaktig men frågade ock-
så vilka möjligheter som finns för honom 
att få hjälp om han skulle ändra sig. Pane-
len tyckte att det var viktigt att omsorgsper-
sonalen har tillgång till datorer i jobbet och 
att man har kompetensen. Förmedlarna har 
en viktig roll på många ställen i samhället.
Det digitala utanförskapet är en fråga om 
sprickor inom olika grupper, inte en klyf-
ta, ansåg Ann Wiklund. Det är inte en ål-
dersfråga, det finns i alla åldrar. Ibland hörs 
uttalande som att endast är de äldre som 
inte klarar av Internet, och därför är det 
ett övergående problem. Men detta stäm-
mer naturligtvis inte.
   Är det traditionella socioekonomiska 
faktorer som avgör? Daglig användning av 
Internet bland yngre skolbarn hänger ihop 
med föräldrarnas utbildningsnivå. Det finns 
icke-användare i alla samhällsgrupper, men 
sannolikheten för att en person tillhör icke-
användarna ökar med t.ex. låg utbildning, 
lång arbetslöshet och i övrigt svag socio-
ekonomisk ställning. Den enskildes sociala 
miljö är uppenbarligen viktig och den kan 
vara mer eller mindre stödjande. Familj och 
anhöriga är viktiga som stöd. Panelen me-

Olle Findahl      Foto: Karin Burman.

2009 var det 17 procent av befolk-
ningen över 16 år som inte hade till-
gång till Internet. Tre procent hade till-
gång till men använder inte Internet. 
Tillsammans motsvarar det 1,5 miljo-
ner svenskar som är utanför Internet. 
Dessa siffror presenterades av Olle 
Findahl  från World Internet Institute
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Tema: Digitala klyftor

Undervisning i IKT-resurser

”Jag såg en annons i lokaltidningen”…
Gunilla Blixt bor i Tyresö och är en av dem 
som har nappat på bibliotekets erbjudande 
om undervisning i IKT (Informations- och 
KommunikationsTeknik). Jag frågade hur 
det hade varit.  – Ja, jag är ju inte nybör-
jare precis, jag har jobbat i kommunal för-
valtning och använt datorn i jobbet. Men 
jag hade inte några djupare kunskaper om 
hur det fungerar i burken och jag var väl-
digt nyfiken på Facebook och Twitter och 
så ville jag veta hur man tankar ner till Ipo-
den. Lars Andersson som är biblioteks- och 
kulturchef i Tyresö, var handledare vid just 
det här tillfället – flera av hans medarbeta-
re åtar sig undervisning. Enligt Gunilla var 
nivån lagom hög för henne och hon kände 
att det var OK att fråga och fråga omigen. 
Undervisningen sker i personalens samman-
trädesrum och oftast med bara en ”elev” i 
taget. Sedan starten i januari har bara fler 
och fler ringt (eller mailat) och beställt tid. 
”Boka en tjänst” heter det i Tyresö.
   - Den här undervisningen är egentligen 
en helt naturlig följd av bibliotekets utveck-
ling, säger Lasse. Tyresö har haft ett virtu-
ellt bibliotek sedan oktober 2009 och ingår 
i Arenasystemet. Här bjuds besökaren in att 
delta på olika sätt, ladda ner och tycka till. 
Om man har en sådan tjänst så måste man 
ju också se till att den är tillgänglig för alla. 
Det framgår tydligt i UNESCO:s manifest 
och i Bibliotekslagen och vi har med det i 

vår biblioteksplan också.
Ja ”Boka en tjänst” stämmer med bibliote-
kets ansvar och demokratiska uppdrag att 
göra information och kunskap tillgänglig för 
alla. Nu önskar man bara att fler bibliotek 
har möjlighet att snabbt erbjuda en sådan 
tjänst. Enligt WII (World Internet Institute) 
är det idag 1.5 miljoner svenskar som står 
utanför IT-samhället och det handlar oftast 
om äldre kvinnor. Fler och fler blir delakti-
ga men det går långsamt nu. På Tyresö har 
ingen elev hittills varit under 50 och bibli-
oteket har tätt samarbete med SenioNet. 
Gunilla Blixt tipsades om webbkursen So-
ciala medier, ett samarbete mellan Region-
bibliotek Stockholm och ett tjugotal bib-
liotek, och hon tänker börja med den nu. 
– Kör jag fast så får jag väl boka en lektion 
till på biblioteket!

KM 

Fakta om Tyresö bibliotek

42.000 invånare

Huvudbibliotek i Tyresö Centrum, filialer i Troll-

bäcken och Strand (öppnades 2006 ). Ca 1.500 

besök/dag. 19,5 årsverken, alla jobbar på alla tre 

biblioteken. Från årsskiftet är huvudbiblioteket 

öppet obemannat kl 9 – 10. Besökarna får röra 

sig fritt i biblioteket och självbetjäning råder. I 

genomsnitt utnyttjar ca 80 personer möjlighe-

ten att komma in en timme tidigare.

Biblioteket hjälper dig med att: 

• skapa  användarkonto och självbetjäna dig 

på bibliotekets webbplats 

• använda e böcker, ljudböcker och Mp3  böcker

• visa databaser för olika ändamål

• visa kommunens hem- och facebooksida

• skapa ett e post konto

• visa hur twitter och andra sociala

       medier används.

nar att det är en myt att många frivilligt 
står utanför. Deras erfarenhet är snarare att 
många vill delta, men inte vågar ta steget. 
Digital delaktighet är en viktig del av sam-
hällets demokratiprocess.
Vad görs för att täcka sprickan?

Lokalt måste vi se hur vi ska nå dem som är 
utanför. Samverkan krävs, säger Ann Wik-
lund.
   Ann förklarar att klyftan ska minska ge-
nom kommunalt samarbete och det är en 
stor folkbildningsuppgift. Gratisprincipen 
är viktig för att nå alla.
   Abdulkader Habib tycker inte vi ska vän-
ta på politikerna utan köra med de resur-
ser som finns.
   Internet måste beröra vardagen och livet 
för att motivationen för alla ska finnas, sä-
ger Martin Karlsson.
   Folkbildningen och biblioteken når många 
människor och har därför en viktig roll i det-
ta. Eldsjälar är viktiga och kan vara avgö-
rande för att få med människor. Det är lätt 
att tro att problemen inte är stora i Sverige 
som i ett internationellt perspektiv har en 
hög IT-nivå. Men ändå finns detta utanför-
skap och det krävs insatser på alla nivåer.
Webbseminariet - en ny form av konferens?

Allt fler webbseminarier körs nu och det-
ta särskilt när ämnena har digital anknyt-
ning. Kommer de att ta över? Är de eko-
nomiska? Är de pedagogiska? Frågorna är 
många. Vi upplevde alltså detta webbsemi-
narium på plats, InRealLife, men seminari-
et sändes samtidigt på webben. Man kun-
de chatta och vi twittrade. På plats satt ett 
par personer och läste chatt och twitter och 
gick aktivt in i diskussionen så att det blev 
en viss interaktivitet mellan chattare och 
IRL-talare. Vi som var där IRL kunde föl-
ja chat och twitter på en skärm på väggen.
Krångligt? Nej det var faktiskt intressant. 

fortsätter på sidan7
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Barn – Bibliotek – IT

Men problemet med barnbibliotekens ef-
tersläpning kvarstår. Visserligen har vi fått 
en stor nationell webbresurs för barn, Bar-
nens bibliotek, och många bibliotek arbe-
tar med att utveckla sina IKT-tjänster för 
barn, men intrycket är att skillnaderna mel-
lan biblioteken är betydande. Några stora, 
och därmed kostnadskrävande, satsningar 
görs inte. Tvärtemot, Barnens bibliotek har 
fått sitt ekonomiska bidrag nedskuret och 
Kulturrådet har aviserat en förändring av 
organisation och finansiering.
   För att få en klarare bild av situationen 
och en grund för en strategi för länsbiblio-
tekens insatser inom området Barn, biblio-
tek och IT tog Sveriges Länsbibliotekarier i 
höstas initiativ till en arbetsgrupp med upp-
gift att skapa ett sådant underlag. Gruppen 
består av konsulenterna Ann Östman, Bib-
liotek Gävleborg, Lousia Hatamian, Bib-
liotek Uppsala, Annika Holmén, Länsbib-

liotek Östergötland och mig själv. Vi har 
hittills arbetat med en kartläggning av bib-
liotekens tjänster i bred bemärkelse inom 
området och sammanställer nu resultatet i 
en rapport som också ska innehålla analys 
och förslag till insatser.
   Vi skickade ut en webbenkät till länsbib-
lioteken och fick in svar som motsvarar 189 
bibliotek, d.v.s. ca 65 % av landets folkbib-
liotek. Det är en ganska låg siffra och re-
sultatet får tas med en stor nypa salt, men 
på några punkter är bilden klar och tydlig.
En tydlig bild

Skillnaderna mellan biblioteken är, som vi 
befarade, mycket stora. Visserligen uppger 
nästan alla att barn och ungdomar har till-
gång till datorer på biblioteket men några 
har det inte och datoranvändningen för barn 
är på många bibliotek kringgärdad av en rad 
restriktioner i form av inskränkningar i tid, 
åldersgränser och krav på tillstånd från för-

äldrarna. Den senaste tiden har de digita-
la klyftorna i samhället uppmärksammats 
på nytt. 1,5  miljoner invånare i Sverige an-
vänder inte Internet enligt vissa beräkning-
ar och bibliotekens roll för att minska dessa 
klyftor diskuteras i många sammanhang.
Ett annat tydligt resultat är att biblioteken 
i allmänhet arbetar ganska lite med IT-stöd 
för barn med läshinder. Mindre än hälften 
av de bibliotek som har svarat länkar till 
Barnens Tpb, få har roliga spel och tränings-
program och anpassade datorer med utrust-
ning som underlättar för dessa barn. Ännu 
färre har anpassat sina webbplatser.
Vad vi för övrigt har sett är att ca 69 % av 
biblioteken erbjuder datorspel, oftast för ut-
låning, men även här är skillnaderna stora. 
Några bibliotek uppger att de har över 200 
spel, andra att de bara har några få små-
barnsspel. Vissa bibliotek har långa länklis-
tor på sina webbplatser, andra har få län-
kar, och/eller hänvisar till Barnens bibliotek.
Datorverkstäder eller liknande ordnas på 
några bibliotek, ofta på loven, och ett par 
bibliotek har arrangerat LAN. En annan in-
tressant fråga är om barnen har möjlighet 
att medverka i bibliotekets digitala tjänster. 
Många bibliotek uppmuntrar barnen att bi-
dra med boktips på hemsidan och det finns 
också ett trettiotal bloggar för barn och ung-
domar med varierande grad av delaktighet.
Flera orsaker till de stora skillnaderna

Vad beror då dessa stora skillnader på? En 
orsak är säkert bristen på fortbildning för 
barnbibliotekarierna. Många har fått sin 
grundutbildning för tio år sedan, eller mer, 
och eftersom fortbildning har saknats har 
det varit svårt att bygga på sin kompetens. 
Länsbiblioteken har inte heller drivit till-
räckligt många IT-projekt eller satsat på re-
gional fortbildning. Många bibliotek känner 
sig nog också osäkra på vad de ska satsa på. 
Utvecklingen går fort och det som sågs som 
en bra satsning ena året, kan visa sig vara 
helt överspelat ett år senare. Och slutligen 

Att barnbiblioteken hade halkat efter i IT-utvecklingen konstaterade jag redan 
inför mitt första IT-projekt Barn – bibliotek – datorer 1991. Sedan dess har det 
förstås hänt otroligt mycket inom IKT-området. 1994, när projektet avslutades, 
var exempelvis fortfarande inte Internet i allmänt bruk. 

http://www.spoergolivia.dk/
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 Att överbrygga den digitala klyftan
 - ett gemensamt uppdrag för folkbildning 
och folkbibliotek

Det finns ett utanförskap i Sverige idag som 
har med Internetanvändningen att göra. In-
ternet- och datorkunskaper behövs, som vi 
alla vet, när det gäller allt från bankären-
den till deltagande i demokratiska proces-
ser och hålla kontakt med släkt och vän-
ner. Mer än hälften av svenskarna i åldern 
56-74 år säger att de aldrig eller sällan an-
vänder Internet, enligt SCB. De främsta hin-
dren för Internetanvändning i dag är gene-
rationsskillnader, skillnader i inkomst och 
utbildning och funktionshinder enligt rap-
porten Svenskarna och Internet 2008.
   Den digitala klyftan är något som folk-
bildningen och folkbiblioteken nu adres-
serar gemensamt i ett nationellt projekt, 
IKT-lyftet. Det är ett 2-årigt projekt som 
har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet 
för sitt första år. Syftet är att utveckla sam-
verkan och metoder för folkbibliotek och 
folkbildning och därmed öka användning-
en av Internet, e-tjänster och digital infor-
mation. Den slutliga målgruppen är vuxna 
som inte är vana vid att använda Internet 
som vardagsredskap. De ska genom lokalt 
utformad kostnadsfri undervisning få mod, 

kunskap och inspiration till självständig in-
ternetanvändning.
   I Stockholm genomförs ett regionalt del-
projekt till IKT-lyftet som vi kallar Sociala 
medier. Det är en kurs på virtuell plattform 
som syftar till att målgruppen ska våga bidra 
med eget innehåll, texter och bilder, på Inter-
net. Medverkande i projektet, som startade 
1 mars, är i skrivande stund Regionbibliotek 
Stockholm, nio folkbibliotek i Stockholms 
län och Folkuniversitetet i Stockholm. Re-
dan den första månaden har över 500 del-
tagare anmält sig till kursen! De kommu-
ner som erbjuder handledning är Botkyrka, 
Ekerö, Järfälla, Lidingö, Salem, Stockholm, 
Sundbyberg, Tyresö och Upplands-Bro.
   Vill du veta mer eller delta med ditt bib-
liotek? Kontakta projektledaren!

Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

Lärplattformens adress: 

http://socialamedier.ning.com

beror skillnaderna och bristen på utveckling 
säkert på resursbrist både lokalt och natio-
nellt. Det finns helt enkelt inga stora sum-
mor att investera i större projekt.
   Vilka förslag arbetsgruppen ska lägga är 
i skrivande stund inte klart men huvudin-
riktningen måste enligt min mening vara 
att länsbibliotekens insatser ska bidra till 
att minska de digitala klyftorna bland bar-
nen och förbättra bibliotekens digitala tjäns-
ter. Länsbiblioteken bör   utveckla helt nya 
tjänster som en ny barnkatalog och en ut-
vecklad frågetjänst. De bör stödja biblio-
teken i deras arbete att vara attraktiva för 
barnen och ”samtidiga” med barnens med-
ievanor.
 
Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

bild: Matt Hamm
http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/

Digital klyfta...

Naturligtvis för att formen speglade ämnet 
(eller möjligen tvärtom), men det var ock-
så en känsla av att vara ”där”, att ha möj-
lighet att påverka.
   Vi har bara sett början av detta och möjlig-
heten att få till fungerande seminarier med 
väldigt många aktiva deltagare, både virtu-
ellt och fysiskt är onekligen tilltalande. Det 
är värt att testa vidare.
 
 
Malin Ögland
Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

fortsättning från sidan 5



8

Tema: Digitala klyftor

Den 11 maj lanserades Internet Helpdesk 
i Kista bibliotek och lärcenter. En förmid-
dag i veckan kan internet-ovana komma in 
till biblioteket och få hjälp med dator- och 
internettjänster som exempelvis e-post, be-
tala räkningar via nätet, hantera foto och 
bild och mycket annat. Verksamheten är ett 
pilotprojekt i form av ett samarbete mel-
lan Kista bibliotek och Kista folkhögskola. 
Idén till helpdesken är sprungen ur ett ge-
mensamt intresse – nämligen att motverka 
det digitala utanförskapet. Kista bibliotek 
erbjuder sedan en tid en liknande drop-in-
support inom ramen för Regionbibliotekets 
och folkbildningens satsning på nätkursen 
Sociala medier.
   Med stöd från Stiftelsen .SE och Stock-
holms universitet erbjuder Kista folkhög-
skola gratis kurser i grundläggande inter-
netkunskap som en del av sitt kursutbud. 
Kista folkhögskola ville sedan starta en hel-
pdesk där man utan att behöva gå en hel 
kurs skulle kunna få hjälp med att komma 

Internet Helpdesk i Kista

igång med internet. Då blev det naturligt 
för oss att arbeta tillsammans för att dri-
va en sådan verksamhet. Helpdesken be-
slutades äga rum i bibliotekets välbesökta 
lokaler och vara bemannad av bibliotekets 
och folkhögskolans personal, som dessutom 
erbjuder hjälp på arabiska och somaliska.
En kultur av deltagande

För ett bibliotek som fokuserar på lärande 
hör det till kärnverksamheten att handleda 
i internetanvändning. Det digitala utanför-
skapet är stort och påtagligt – enligt rappor-
ten Svenskarna och Internet 2009 använder 
ca 20 % av Sveriges befolkning inte internet 
alls eller mycket lite och saknar grundläg-
gande datorkunskaper. När samhället nu är 
på god väg att flytta ut på internet har det 
blivit en demokratisk nödvändighet att för-
söka höja bildningsnivån och utbilda bort 
kompetensluckan. Att vara digitalt delak-
tig krävs idag på många sätt för att vara 
inkluderad i det moderna samhället, att ha 
möjligheten att studera, jobba och påverka.

Logga: Amanda Bigrell

   I pedagogiken som står bakom våra verk-
samheter finns en strävan efter att skapa en 
deltagarkultur, där man tar vara på kom-
petensen hos individerna i gruppen. Bollen 
är redan satt i rullning genom bibliotekens 
Språkcaféer. Stockholms stadsbiblioteks 
språkcaféer är nu en ofta förekommande 
aktivitet på stadens olika bibliotek och vi-
lar tungt på idén att lära av och med var-
andra. Ett språkcafé går ut på att träffas 
i grupp för att lära varandras språk, byta 
språk med varandra, eller tillsammans fo-
kusera på ett språk. Samma koncept hop-
pas vi kunna överföra till Internet Helpdesk 
– att vi inspirerar och uppmuntrar varan-
dra att lära.

Hanna Westöö Olsson
Kista bibliotek
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I Norrtälje kommun pågår ett projekt som 
går ut på att äldre personer ska börja an-
vända  datorn och utnyttja Internet. I pro-
jektet handlar det dels om ca 700 personer 
på äldreboende, dels om ca 5.300   perso-
ner som bor på landsbygden.

Internet för alla
Tema: Digitala klyftor

Specialpedagogik + IT-kompetens = Ökad 
delaktighet för elever i skolan.
   Skoldatatek är till för elever med behov 
av särskilt stöd. I skoldatateket arbetar of-
tast en specialpedagog och en IT-tekniker 
tillsammans för att få fram bra lösningar 
som kan stimulera inlärningen. Här pro-
var man t.ex. en pedagogisk programvara 
innan den köps in till skolan. Lärare, för-

Skoldatatek – vad är det?
äldrar och elever får visningar av de sk. al-
ternativa verktygen och också goda råd om 
hur de ska användas.
   Det finns fem regionala skoldatatek – i 
vår region är det skoldatateket i Södertälje 
som är ett sådant sk. Skoldatateksnav. Na-
vets personal åker ut till kommuner och in-
spirerar och utbildar. Målet är att alla kom-
muner i Sverige ska ha ett skoldatatek, idag 
finns de i 135 kommuner.
För elever med behov av särskilt stöd är det 
både träning och kompensation som gäller. 
Träningen bör vara intensiv upp till år 9, 
därefter får hjälpmedlen större och större 
betydelse. Det är bra om eleven tidigt har 

lärt sig hur man använder de alternativa 
verktygen, då blir det lättare sedan.
   De viktigaste alternativa verktygen är:
Daisyspelare
Minneskort med ljudböcker
Talsyntes
Stavningsprogrammet Stava Rex (svenska)
      ”          ”                 Spell Right (engelska)
Digital ordbok
C-pen (kan t.ex. scanna in text till datorn)
Matteskivan (formler, omvandlingstabeller)
Ordprediktion (programmet föreslår nästa 
ord när man skriver)

KM

Tema: Digitala klyftor

   De viktigaste målen är:  Internetanvänd-
ningen ska öka märkbart i målgruppen och  
75% ska uppleva att de har fått tillräcklig 
utbildning. 
   Man räknar med att projektet, som heter 
Internet för alla, leder till att fler äldre sö-

ker information på nätet och skaffar sig ett 
mailkonto. De ska också kunna använda sig 
av möjligheten att maila på olika sätt. De 
ska ha lärt sig att spara dokument och an-
vända USB-minne. Bloggar och andra soci-
ala medier ska inte längre vara okända fe-
nomen, inte heller chatt och webkamera. 
Dessutom ska de äldre självklart kunna gå 
in på en myndighets hemsida, t.ex. Försäk-
ringskassan, och själva ta reda på vad som 
gäller. (Man kan som en följd ana en för-
bättring av webbsidornas tillgänglighet..)
Projektet som snart är avslutat, är ett sam-
arbete mellan komunen, Stiftelsen för In-
ternetstruktur (.SE) och Tiohundraförvalt-
ningen.

KM

Läs även om 

Internetbussen i Norrtälje på sid 15

Foto: N
orrtälje kom

m
un
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Tema: Digitala klyftor

Läsplattor – vad ska vi ha dem till?

Det finns förstås alternativ till läsplattor: 
mobilen som vi ändå alltid bär med oss. Min 
gamla Sony Ericson P990i kunde hantera 
formatet Mobipocket som en del av Elibs 
böcker publicerades i. Det tyckte jag fung-
erade skapligt bra. Tyvärr är Mobipocket 
på utdöende och ett nytt format som mobi-
ler hanterar har inte kommit. Få nya mobi-
ler hanterar Mobipocket. Problemet är inte 
att läsa det nya formatet epub i en mobil, 
utan att få mobilen att även hantera kopie-
ringsskyddet drm. Jag har nyligen fått en 
iPhone och tycker att det fungerar bra att 
läsa fria e-böcker på den genom t ex appen 
Stanza. Det går ju också att köpa e-böcker.   
   SSB har köpt Nuut 2, Iriver story och 

Sony e-reader PRS-600. Jag får frågan om 
vilken som är bäst. Det är inte en lätt frå-
ga. Det beror verkligen på vad man ska ha 
den till. På alla tre går det utmärkt att läsa 
Elibs e-böcker i epubformatet. Sony e-read-
er har en tryckkänslig skärm som är blan-
kare och långsammare än de övriga. Det 
kan uppstå reflexer från lampor, men vill 
man läsa går det förstås att placera sig så 
att det fungerar. Det kan vara svårt att för-
stora lagom mycket, men det är inga stora 
problem och det är lätt att fylla en läsplatta 
med böcker. De väger runt 300 g. Nuut 2 är 
som en bok, de övriga är tunna och smidi-
ga att stoppa ner i handväskan. Läsplattan 
är bra som reskamrat, antingen det är för 

dagliga resor eller en längre semesterresa.
Men är inte en bok bättre?

Jo, det finns många aspekter på en fysisk 
bok som är trevliga. Vi bokkramande bibli-
otekarier har ett rent känslomässigt förhål-
lande till fysiska böcker, men de har också 
egenskaper som inte e-böcker har ännu. När 
en e-bok är överförd till läsplattan lämnas 
all metadata kvar på webbsidan och endast 
titeln läggs in i läsplattans register. Sony e-
reader lägger även in författaren och har 
olika sorteringsmöjligheter. Eftersom man 
fortsätter att läsa på den sida man slutat 
är det lätt att tappa författarens namn om 
man inte känner väl till författaren. Baksi-
destexter finns inte. Det är först när de inte 
finns som jag börjat tänka på hur använd-
bara de är för läsförståelsen. Det är ock-
så svårare att snabbt uppskatta hur långt 
man läst. Vi läsare måste helt enkelt han-
tera vår läsning på nya sätt och leverantö-
rer av e-böcker måste börja förse oss med 
mer information.
Pdf på plattan

Alla läsplattor hanterar pdf-format. Det 
finns mängder med information på web-
ben i pdf och det känns bra att läsa på en 
läsplatta i stället för att printa ut. Jag spar 
både tid och papper. Pdf fungerar inte alls 
lika bra som epub. Det är svårt att få texten 
lagom stor. Vid förstoring flödas en pdf om 
och det kan förvanska tabeller och ta bort 
bilder. Iriver story måste flödas om manu-
ellt via Options / Flöde på, därefter går det 
att använda den vanliga förstoringsknap-
pen. Ett annat problem är vilken metadata 
för titel som tas med. Ett exempel är Kung-
liga bibliotekets ”Plan för utvidgat uppdrag 
inom biblioteksväsendet”. Nuut 2 och Iriver 
story tar med filnamnet ”plankb20100416” 
eller ett annat filnamn om jag döper om den, 
men ingen författare. I Sony e-reader kan jag 

Läsplattor har funnits i flera år, men i höstas började de på  allvar nå Sverige. 
På Bok och Bibliotek köpte jag min första läsplatta Nuut 2 och kunde äntligen 
börja testa e-böcker på  riktigt. Stockholms stadsbibliotek har erbjudit e-böck-
er från Elib sedan 2001 och vi har haft förvånansvärt många lån. Själv har jag 
aldrig förstått charmen med att läsa e-böcker på en vanlig dator. Det är dess-
utom ansträngande för ögon och nacke att läsa på en datorskärm

Tio böcker
Tio böcker
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Hösten 2009 startades en tvåårig försöks-
verksamhet vid Hjälpmedelsinstitutet i sam-
arbete med bl.a. Synskadades Riksförbund, 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
och SeniorNet.  Försöket handlar om att ut-
veckla en tjänst för IT-stöd till personer med 
funktionshinder och äldre. Den är tänkt att 
vara en nationell support per telefon, till-
gänglig i hela landet. Tjänsten ska också 
vara attraktiv för leverantörer av IT-sup-
porttjänster. I försöket medverkar nu Möln-
dals stad, Norrtälje kommun samt Brom-
ma stadsdelsförvaltning. Det gemensamma 
telefonnumret är 0771-141500 kl 8 – 18 
med förlängd öppettid  hösten 2010. Un-
der hösten kommer troligen fler kommu-
ner att ansluta sig till försöket. Även in-
ternationellt finns det intresse. Redaktören 
för Länsnytt ringde upp och blev direkt-
kopplad till Hjälpmedelsinstitutet. Frågor 
om en krånglande skrivare fick raka och 
tydliga svar och var till stor hjälp. På frå-
gan om man kunde få ett personligt besök, 
blev svaret nej. Däremot gavs tips på före-
tag som man tryggt kan anlita.
FoU och AAL

Försöket hänger ihop med ett Forsknings- 
och Utvecklingsprogram inom EU, Ambient 
Assisted Living. År 2020 kommer 25% av 
EU:s befolkning att vara över 65 år. För att 
öka livskvaliteten för dessa vill man med 
hjälp av IT utveckla produkter och service 
i hemmet. Man vill också förebygga isole-
ring, överbrygga avstånd och bidra till att 
äldre kan leva ett aktivt liv och t.ex. delta 
i kulturlivet. TV blir det tekniska mediet.
 
KM

IT – stöd

På hemsidan till Cuyahoga County Libra-
ry i Ohio, USA, hittar man ett särskilt ut-
rymme för seniorer. Det är inte lite man 
kan läsa sig till där, vad sägs om KnowIt-
Now, en upplysningstjänst om praktiskt ta-
get allt som en senior kan tänkas vilja fråga 
om. Här finns också konsumentinformation, 
information om aktuella kurser på bibliote-
ket, t.ex. trädgårdsskötsel, stickning, sök-
ning på nätet med sökstrategier och utvär-
dering av källan. Biblioteket erbjuder även 
datakurser i form av 60-minuterslektioner 
dagtid och kvällstid. En lördag förmiddag 
kan man gå till biblioteket och få sig lite in-
formation om olika sorters försäkringar för 
äldre eller också kan man delta i en bokför-
säljning. Ligger man mer åt eftermiddags-
hållet så kan man dricka Afternoon tea till-
sammans med en författare eller lyssna på 
en konsert med ungdomarnas kammaror-
kester. Efter konserten blir det samtal med 
de unga musikerna.
   Generations United är en intresseförening 
för mor- och farföräldrar; förhoppningsvis 
handlar den inte bara om billig barnomsorg. 
Föreningen har en egen hemsida knuten till 
bibliotekets och där kan man lätt anmäla sig 
om man vill bli medlem. Läs mer om Ohio-
bibliotekens kundfokus i rapporten om den 
digitala bokbussen. Se även artikeln Det di-
gitala rummet i Länsnytt 2009 nr 4.

KM 

http://www.cuyahogalibrary.org/SeniorSpace.
aspx
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images.

Cuyahoga County Library 
i Ohio, USA

Tema: Digitala klyftor Tema: Digitala klyftor

Översikt över olika läsplattor

http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_Read-

er_Matrix

döpa om filen och spara den på läsplattan, 
med det är namnet från den ursprungliga 
wordfilen som visas: ” Microsoft word…_
version 7.doc” och tar med ”ingklo” som 
författare. Jag testade att göra en pdf av det-
ta dokument och fick då med den titel jag 
satt till den här artikeln, men inte det jag 
sparat filen som. Dessutom kommer mitt 
användarnamn kulbhaa in som författare.
   Varför skriver jag i detalj om detta? Om 
kommuner och andra institutioner kunde 
skicka filer till en läsplatta skulle mycket 
papper och tid kunna sparas. Det går inte 
att skicka till mina läsplattor, men det går 
att skicka filer som mottagaren får ladda 
upp. Men då måste läsplattorna fungera 
bättre som arbetsredskap. Det måste vara 
möjligt att
• Bestämma över metadata som titlar och 

författare
• Skapa mappar för att få ordning bland 

många filer.
• Söka och sortera på olika sätt
• Göra anteckning
Det går att skapa mappar – när läsplattan 
är kopplad till datorn. I Nuut 2 och sony e-
reader ser du inte mappen i läsplattan, i Iri-
ver story hittar man mappen, men inte hur 
som helst. Jag gillar mina läsplattor men de 
måste bli bättre.
 
Harriet Aagaard
Stockholms stadsbibliotek
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Arbetet med att öka tillgängligheten har be-
drivits på flera olika plan med allt från lag-
stiftning till informationsspridning. År 2002 
blev Kulturrådet (som redan tidigare arbe-
tat med tillgänglighetsfrågor) sektorsansva-
rig myndighet för oss på folkbiblioteken. 
Kulturrådet har arbetat mot de olika kul-
turinstitutionerna både genom att analysera 
läget, informera/utbilda och genom att för-
dela projektmedel. Målet har varit att öka 
tillgängligheten till lokaler, till verksamhet 
och till information om verksamheten, men 
också att förbättra bemötandet av personer 
med funktionsnedsättning.
   För att nå folkbiblioteken har Kulturrå-
det främst informerat och utbildat via läns-
biblioteken. Konferenser och arbetsmöten 

Handlingsplaner för tillgänglighet

anordnas landet runt, i synnerhet de första 
åren på 00-talet. Några minns kanske en fö-
reställning med diskussion som Pockettea-
tern genomförde? Parallellt med detta hade 
Kulturrådet speciella utvecklingsmedel av-
satta för tillgänglighetsprojekt. Bland annat 
finansierade de många projekt med arkitekt-
inventeringar av kulturlokaler. Under 2003-
2004 pågick Projekt tillgänglighetsarkitekt, 
där 23 av vårt läns 26 kommuner fick en av 
sina bibliotekslokaler granskade av en sak-
kunnig arkitekt parallellt med att man själv 
tog in synpunkter från företrädare för loka-
la handikappföreningar. 
Handlingsplaner i länet

En viktig uppgift för Kulturrådet har varit 
att kartlägga situationen och få veta vad som 

planeras landet runt. Därför begärde man 
in handlingsplaner från alla kommunbibli-
otek via länsbiblioteken. Ambitionen var att 
alla bibliotek (och andra kulturinstitutioner) 
skulle ha en handlingsplan klar 2005, med 
fem år kvar inför målåret 2010.  
   I arbetet med inventeringar och handlings-
planer var vi från regionbibliotek/länsbibli-
otek samordnande. Frågorna diskuterades 
med varje bibliotek för sig och på gemen-
samma arbetsmöten. Ambitionerna var höga 
hos de flesta bibliotek, men man valde själv-
klart olika sätt att angripa uppgiften. Det 
fanns möjlighet att utforma sin handlings-
plan helt själv, men för den som ville utfor-
mades en enkel fylla-i-blankett. Endast fyra 
av länets kommuner avstod helt från att göra 
handlingsplaner för tillgänglighet. 
   För alla som deltog i Projekt Tillgäng-
lighetsarkitekt var arkitektinventeringarna 
också kopplade till handlingsplanerna. En 
särskild poäng med projektet var att arki-
tekten utöver att lista brister i lokalerna, 
också föreslog åtgärder som var ungefärligt 
kostnadsberäknade, så att de enkelt skulle 
kunna föras in i handlingsplan och ordina-
rie budgetarbete. 
Uppföljning

När vi från Regionbiblioteket följde upp ar-
betet med handlingsplaner under de följande 
åren fick vi blandade reaktioner från bibli-
oteken. Två tydliga bakslag kunde konsta-
teras. Det första var närmast ironiskt: arki-
tektinventeringarna med förbättringsförslag 
var ganska svårlästa och upplägget synner-
ligen opedagogiskt - det hela var faktiskt 
otillgängligt på sitt sätt! Och när tillgäng-
lighetsfrågorna benades upp fann man snart 
att ansvaret inte alltid låg hos biblioteket 
självt. Många medarbetare och chefer brot-
tades med fastighetsägare och IT-avdelning-
ar som ofta låg långt efter i sitt tillgänglig-
hetstänkande. Men många tyckte att det var 
stimulerande att arbeta med den egna verk-

Knappast någon av oss på biblioteken har väl missat Riksdagens mål att all of-
fentlig verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning-
ar senast år 2010. Ursprunget är propositionen Från patient till medborgare 
som kom i mars 2000. Den resulterade i en nationell handlingsplan för hand-
kappolitiken.  
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samheten, och man fick inspiration att prö-
va olika förändringar. På biblioteken lyftes 
tillgänglighetsfrågorna tydligt till chefsnivå, 
även om det även i fortsättningen främst var 
socialbibliotekarier och andra kollegor som 
arbetade konkret med frågorna. 
Handlingsplanerna följdes regelbundet upp 
på Regionbibliotekets arbetsmöten om till-
gänglighet, men från Regionbiblioteket be-
gärde vi inte in några skriftliga revisioner. 
Målåret 2010

Åren går och nu är vi där. Hur ligger vi till? 
Ja, det håller vi på att ta reda på litet mer 
exakt. Ambitionerna verkar finnas kvar, och 
förmodligen är synen på tillgänglighet bre-
dare än någonsin. Men mycket av det gamla 
lokala materialet är förstås inaktuellt, och 
kanske gäller det också tanken med separata 
handlingsplaner. Redan Kulturrådet konsta-
terade i sin uppföljning av handlingsplaner-
na att det fanns konkreta handlingsplaner 
med åtgärder och prioriteringar på många 
institutioner men att de sällan var tillräckligt 
väl kopplade till verksamhetsplanering och 
budget. Under hösten 2009 och år 2010 föl-
jer Regionbiblioteket upp hur läget är i hela 
länet. Vår ambition är att ta upp en diskus-
sion om tillgänglighet med alla kommuner, 
och vi kommer helst ut till er på bibliote-
ken. Tillgänglighet är ett ständigt pågående 
förbättringsarbete och nya synsätt och sam-
hällsfenomen ger nya infallsvinklar!

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse har un-
der flera år gett 100 000 kr årligen i ekono-
miskt stöd till arbetet med Bokjuryn i Stock-
holmsregionen. 20 små skolbibliotek eller 
skolor utan skolbibliotek har fått 5 000 kr 
att köpa böcker för. Arbetet med att fördela 
bidragen har administrerats av Lena Lund-
gren och Marie Johansen, utvecklingsleda-
re på Regionbibliotek Stockholm.
   Barn- och ungdomsavdelningen på Hu-
vudbiblioteket i Huddinge har sökt bidrag 
till skolor i vårt område och haft den stora 
förmånen att få stöd från stiftelsen i tre år. 
I samarbete med de deltagande lärarna och 
eleverna har personalen på biblioteket gjort 
ett urval av böcker som eleverna sedan har 
läst och röstat på i Bokjuryn. Bidraget har 
räckt till runt 50 böcker som verkligen har 
varit ett positivt tillskott till skolornas små 
boksamlingar. 
   I år fyller Gertrude och Ivar Philipsons 
stiftelse 50 år och detta firades med ett ju-
bileumsseminarium i Täby den 4 februari 
på temat ”Barn, Kultur, Integration”. Vid 
detta seminarium deltog en rad verksamhe-
ter som har mottagit stöd från GIPs stiftelse, 
bland annat Livstycket. Vi bjöds också på 
Riksteaterns fantastiska dansföreställning 

Kamuyot. Lena Lundgren och jag deltog 
för att berätta om Bokjuryn. Det var roligt 
och kändes viktigt att förmedla en levande 
och positiv bild av den effekt stiftelsens stöd 
har på barnens tillgång till litteratur i skolan 
och den enorma läsglädje och läsutveckling 
hos barnen som Bokjuryn har bidragit till. 
   Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse sat-
sar under en treårsperiod 2010-2012 5 mil-
joner kronor på området ”Barn, Kultur, In-
tegration”. Min förhoppning är att det även 
i fortsättningen ska finnas möjlighet för alla 
oss som arbetar med barn och ungdomar 
på folk- och skolbibliotek att ta del av den-
na satsning. 

Lisa Andersson
Huddinge bibliotek

Bokjuryn i länet

Läs mer om ansökningsförfarandet på stiftel-

sens hemsida: www.gipstiftelse.se

”Vår ambition är att ta upp en diskussion 

om tillgänglighet med alla kommuner, och 

vi kommer helst ut till er på biblioteken.”
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Sedan i höstas har Tumba bibliotek och Bot-
kyrka konsthall prövat en rad nya samarbets-
former.
- Skälen till samarbete är många, säger Jo-
hanna Molvin, curator vid Botkyrka konst-
hall. Verksamheterna både överlappar och 
kompletterar varandra. Vårt samarbete ut-
går från en gemensam utmaning att som 
konsthall och bibliotek tillgängliggöra verk 
för en bred publik.
   I september ordnades gemensamt en 
workshop om textilt hantverk i det offent-
liga rummet. Workshopen hölls med anled-
ning av koreografen och dansaren Paloma 
Madrids verk Jag virkar revir på Botkyr-
ka Konsthall. I verket ingick garngraffiti av 
kollektivet Stickkontakt. Under worksho-
pen kunde deltagarna prova stickning och 
virkning samt låta sig inspireras av littera-
tur om textilkonst och gatukonst.
   Ett annat samarbetsprojekt pågår i skri-
vande stund. Ett antal konstverk är utställda 

Samarbete mellan bib-
liotek och konsthall

inne i biblioteket, verk som är en del av den 
pågående utställningen Labyrint 09- Writ-
ings and Observations. Utställningen består 
av hundratals verk om skrivande och text-
konst; här finns artist’s books och ljudverk 
som relaterar till skrivande. Genom att pla-
cera konstverk inne i biblioteket görs grän-
sen mellan konsthallen och biblioteket (som 
ligger vägg i vägg) på ett konkret sätt min-
dre uppenbar. Sedan i november är det ock-
så möjligt att genom Tumba bibliotek låna 
några av utställningens böcker genom bib-
lioteken i Botkyrka och via fjärrlån.
   I samband med konsthallens utställning-
ar har biblioteket även gjort bokskyltning-
ar som anknyter till utställningarnas tema.       
Under våren fortsätter samarbetet på flera 
sätt. Första onsdagen varje månad hålls ett 
café inriktat på textilt hantverk såsom stick-
ning, virkning, broderi mm. Lästips och fika 
är givna inslag.
Biblioteket som mentor

Botkyrka konsthall har sedan en tid tillbaka 
erbjudit mentorskap till personer som vill 
satsa på ett konstnärligt yrke eller utbild-
ning. I vår har Botkyrkabiblioteken börjat 
erbjuda mentorskap för blivande skriben-
ter, som en pendang till konsthallens verk-
samhet. Bibliotekens mentorskap vänder sig 
till personer i Botkyrka kommun som vill 
satsa på sitt skrivande. Mentorerna kan ge 
respons på texter och idéer, berätta om oli-
ka förlag och tidskrifter där man kan för-
söka få sina texter publicerade eller hjälpa 
till med ansökningar till skolor och kurser.
 
Johanna Dalmalm
Biblioteken i Botkyrka

OS på biblioteket i Sundbyberg
Sportlov. Olympiska spelen i Canada är 
över, men Biblioteks-OS i Sundbyberg har 
just börjat. I entrén till biblioteket står en 
provdocka iklädd träningströja och med 
medaljer runt halsen. I taket hänger blå och 
gula ballonger. Funktionärerna står klara 
att välkomna deltagarna. En skara förvän-
tansfulla barn med vidhängande vuxna ra-
dar upp sig runt banan på barnavdelningen.
Första grenen är slalom. Det gäller att 
springa runt högar med utrangerade böck-
er så fort som möjligt. Bernhard Nordh skul-
le le i sin himmel, när han såg sina böcker 
leva upp på nytt.
Boktyngdlyftning. Här gäller det att hålla 
två bokkassar på raka armar så länge som 
möjlig. Tjejer och killar tar i så att de blir 
röda i ansiktet och vi befarar att de kom-
mer att vakna med träningsvärk i morgon.
Den svåraste grenen visar sig vara att ba-
lansera en bok på huvudet och sedan gå så 
fort som möjligt. En kille visar sig vara su-
verän. När han kommer fram börjar han att 
gå baklänges med boken fortfarande kvar 
på huvudet. En blivande cirkusartist?
Sista grenen är bokvagnsrace. Det gäller att 
så fort som möjligt köra en bokvagn runt en 
bokhylla. Den som kör in i bokhyllan blir 
omedelbart diskad. Men alla klarar sig och 
fort går det. Sju sekunder blankt!
Alla får en guldmedalj, en ballong och en 
bok och går nöjda ut i snökaoset.

Ann Bergström, Kristin Andersson, 
Mie Björkman
Sundbybergs bibliotek

Bernhard Nordh 
skulle le i sin himmel

Biblioteken i Botkyrka: 

http://www.botkyrka.se/bibliotek/

Botkyrka konsthall: 

http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/

Foto: Finbar Rosato
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I projektet Internet för alla (se sid. 9) ingår 
en buss som varje lördag körs till äldrebo-
enden och andra platser i Norrtälje kom-
mun. När man tittar efter lite närmare så 

Förklädd bokbuss
Vanlig bokbuss på vardagar – 
internetbuss på lördagar

Boksläppsfest i Sundbyberg

Lång väg till ett nytt bibliotek

På Våffeldagen den 25 mars hade Sundby-
bergs bibliotek boksläppsfest med femtio 
barn och författaren Dan Höjer på bibli-
oteket. Han har skrivit en ny deckarserie 
för ganska unga barn som heter Cirkus-
deckarna.

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

Dan Höjer  

Foto: Kristin Andersson

Redan 1986, efter tre år i nya lokaler, fanns 
ett förslag om nya lokaler för Vallentuna bib-
liotek. Förslaget genomfördes inte men per-
sonalen jobbade vidare i lokaler som allt mer 
saknade rum för ett modernt bibliotek. 2002 
kom ett nytt förslag om utbyggnad, men det 
dröjde till 2007 innan beslut kunde tas och 
då handlade det om en helt ny byggnad. Ny-
réns arkitektkontor vann tävlingen och för-
sta spadtaget togs i april 2010.
   När biblioteket invigs 2012 kommer det att 
innehålla efterlängtade läsplatser och studie-
rum, rum för grupper, stort kulturrum och 
kafé. I entréplanet kommer man att hitta 
samhällsinformation och en separat utställ-
ningslokal. Den lokalhistoriska avdelningen 
kommer att bli något alldeles extra genom 
en särskild satsning. Hela byggprojektet kan 
följas på kommunens hemsida och Vallen-
tunaborna kan prenumerera på ett nyhets-
brev och också få information om ev. stör-
ningar via RSS.
   Snart kan man träffa biblioteket på Fa-
cebook.
 
Kurt Ek
Vallentuna bibliotek

ser man att det är den vanliga bokbussen 
som med hjälp av stora magnetremsor har 
blivit förklädd till Internetbuss. I stället för 
att bussen står i garaget så används den 
av projektet och är fristående från bibli-
oteksverksamheten. Inga böcker lånas ut, 
men självklart får man bokbussens turlista. 
I bussen finns stolar och bord och en stor 
bildskärm längst bak och här sker under-
visningen i IKT-resurser. Det kan handla 
om att skaffa mailadress, att hantera mail 
på olika sätt, att söka information, att gå 
in på facebook och annat som man är ny-
fiken på.
Bokbusspersonalen har tipsat om områ-
den i kommunen där det kan vara aktu-
ellt med undervisning och projektledaren 
har följt med på turer för att bekanta sig 
med arbetssättet.
 
KM

Nytt bibliotek i Hallonbergen-
fortsättning följer i Länsnytt 3 2010.

Foto Norrtälje kommun

Foto: Eija Muttala



 

Just nu är du projektsamordnare för IKT-lyftet som ägs av Regionbib-
liotek Stockholm. Vilken är din starkaste känsla inför projektet?

Min starkaste känsla och min drivkraft är att ett IKT-lyft är 
alldeles nödvändigt och fullt möjligt att genomföra. Om minst 
1,5 miljoner människor i Sverige (enl World Internet Institute) 
inte kan använda Internet, ta del av myndighetsinformation och 
diskussioner, då har vi ett allvarligt samhällsproblem. För den 
demokratiska delaktigheten självklart men också för integrationen 
och för människors anställningsbarhet. En satsning behövs i bred 
samverkan mellan olika samhällssektorer och biblioteken ser jag 
som en del av själva navet i en sådan samverkan

Du har ju haft fler ansvarsfulla uppdrag i ditt yrkesliv. Vilket har
varit roligast och vilket har varit mest utmanande?

Alla har varit bådadera. Det har varje gång varit lika spännande att 
försöka hitta nätverk, samarbeten och möjligheter för att arbetet 
ska ta form. De bästa lösningarna finns i den samlade kompeten-
sen och erfarenheten och åstadkoms inte av en person. Att byta 
perspektiv är alltid intressant och ibland svårt, som när jag som 
tidigare skolbibliotekarie började på Skolverket.

Vilka förändringar tror du blir de viktigaste för folkbiblioteken när
KB:s samordning är genomförd?

Jag hoppas på bra gemensamma lösningar för praktisk mediehan-
tering för både tryckt och digitalt material. Jag ser också ett stort 
behov av en tydlig nationell aktör om man från andra samhälls-
sektorer vill nå folkbiblioteken i stort för dialog och samverkan. 
Sedan tror jag att den fortsatta utvecklingen av länsbibliotekens 
roll kommer att märkas kanske i första hand eftersom det är det 
stöd man har närmast till från folkbiblioteken.

Vilken bild har du av folkbiblioteket om tio år?
Då är folkbiblioteket, stort eller litet, på varje ort en angelägenhet 
för alla invånare. En del av deras vardagliga kunskapsbank, inspi-
rationskälla och mötesplats både digitalt och fysiskt. Kombinerad 
med annan verksamhet eller inte, allt utifrån de lokala behoven. 
Biblioteket står i ständig dialog med sina användare, med utbild-
ningar, föreningar, stadsdelsutvecklare och övrig samhällsservice 
för att kunna fylla sin funktion. Den praktiska hanteringen har blivit 
enklare genom bra samkatalog och smarta gemensamma lösningar 
för e-tjänster, fjärrlån och transporter. Då frigör vi tid och energi 
för att nå människor där de befinner sig. 
Att samverka med andra på området, intresseföreningar, skola, 
habilitering. I Stockholms stad finns ett sådant uppdrag kallat Fritid 
för alla från 2009.

Hur ser du på skolbibliotekets roll idag?
Skolbiblioteket och skolbibliotekariekompetensen är viktigare än 
någonsin tycker jag. Först när lärare i sin grundutbildning kontinu-
erligt arbetar med stöd av biblioteksresurser kommer arbetssät-
tet i skolan att påverkas. Så blir skolbiblioteket en resurs och ett 
redskap i skolans vardagsarbete. Inget folkbibliotek kan övertala en 
skola att skapa skolbibliotek. Den beställningen till rektor måste 
komma ur ett upplevt, pedagogiskt behov. Från skolans lärare.

Bok eller annan upplevelse som du vill rekommendera?
Jag har just läst två helt olika böcker. Drottningen vänder blad, av 
Alan Benett. Rolig – en liten pärla! Och så Göran Greiders bok 
Fucking Sverige, från 2001. Tankar om relationen stad – landsbygd, 
om bruksorten och om människors ideal och drömmar, förankrat 
i Dalarna/Bergslagen. 
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Lars Wiklund
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FRÅGOR 

TILL

Ann Wiklund tog bibliotekarieex-
amen 1982. Har bl.a. varit barn-
bibliotekarie i Markaryd och bib-
liotekschef i Eskilstuna. Ann har 
varit drivande i flera olika pro-
jekt, skolans ITIS-satsning, Kolla 
källan, Språkrum, Folkbibliotekens 
stöd för vuxnas lärande. Idag ar-
betar Ann som egen konsult med 
uppdrag inom bibliotek och ut-
bildning.
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