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Den 26 september ställs de sex utarbetade förslagen till ett nytt stadsbibliotek i Stockholm ut för allmänt 
beskådande. I slutet av året ska juryn ha sagt sitt och ett nytt stadsbibliotek ska stå klart 2013.
 Intresset från arkitekter och allmänhet har varit rekordstort. Tävlingen är den största 
arkitekttävlingen i världen. Bibliotek har varit och är viktiga byggnader för att visa en stads 
muskler, dess kulturella kraft och dess vilja till medborgarservice. Exemplen på för städer viktiga 
prestigebyggen är många på senare tid. Malmö, Visby, Halmstad och Luleå är några svenska exempel, 
och Amsterdams helt nya stora bibliotek är ett annat. 

Bibliotek på rätt plats

De här nya biblioteken är inte positiva enbart för dess användare utan för biblioteksutvecklingen generellt. Det är helt 
klart att arbetet med ett nytt stadsbibliotek i Stockholm har satt bibliotekens funktion och innehåll på agendan.
 I många sammanhang har vi framhållit att biblioteken måste ligga där människor rör sig, som t.ex. i köpcentrum 
och kommunikationspunkter. Hur ofta har vi inte hamnat på fel gata, bakom fel hörn eller på fel våningsplan. Nu är 
situationen en annan. Fastighetsägare och andra har konstaterat att bibliotek hamnar högt när folk listar den service 
som de vill ha tillgång till. Detta gör att fl era nya bibliotek/kulturhus med säkerhet kommer att se dagens ljus på att-
raktiva platser framför allt i och runt våra större städer. Vi kommer med all säkerhet att få se nya typer av nischade 
bibliotek som integreras i olika former av samhällsservice men även med kommersiell verksamhet. 
 
Vid sidan av denna positiva utveckling ska vi inte glömma att nedläggningen av fi lialbibliotek fortsätter. Vi kan se att 
de integrerade bibliotek som byggts upp nedmonteras. Först beslutas om att ta bort vuxenverksamheten för att 
några år senare ta bort all publik verksamhet. Det kan vara motiverat att minska antalet fi lialer mot att det satsas 
på huvudbibliotek och på en genomtänkt och effektiv uppsökande och mobil verksamhet. Men när man inte gör 
detta så slår det hårt mot de svagaste i vårt samhälle. 

Den tekniska utvecklingen gör också att biblioteksservicen kommer att förändras ytterliga-
re framöver. Det kommer nya och bättre bokomater, det kommer ny teknik för att en-
kelt kunna läsa e-böcker. Det gör att all personal på biblioteken måste involveras 
både i det fysiska och i det virtuella biblioteket. Bibliotekspersonalen får en fort-
satt viktig uppgift i att möta våra besökare på och utanför biblioteksrummet. 
Användarfokus är tydligt när man tittar på de projekt som Regionbiblioteket 
är inblandat i. Det handlar om att göra om det fysiska rummet utifrån använ-
darna, låta hemsidor vara deltagarstyrda, bemötandefrågor m.m.
 Biblioteken går en spännande tid till mötes, och det blir allt viktiga-
re med de nätverk som vi alltid har haft och de nya som vi måste skapa 
för att utveckla vår verksamhet och möta en ny tid med en ny generation 
bibliotek. Många av de projekt som bedrivs och de nätverk som arbetar 
presenterar vi kontinuerligt i Länsnytt.

Välkomna till en spännande höst inom bibliotekssfären!

Regionbibliotekets nya webb

KvinnWebb
Under våren beslöts att ämnesportalen RASK skulle upphöra men att den 
genusvetenskapliga delen skulle fi nnas kvar. Göteborgs universitetsbibli-
otek har återtagit driften av denna, KvinnWebb har återskapats och ser 
ut som före RASK-tiden. KvinnWebb görs av bibliotekarier vid Kvinno-
historiska samlingarna och innehåller utvalda länkar till webbplatser om 
kvinno- och genusfrågor, med tonvikt på svenska och nordiska resurser. 
www.ub.gu.se/kvinn/kvinnwebb

Folkbiblioteket i Järfälla har 
startat sin internutbildning inför 
e-kampanjen som genomförs v. 41 
och 42 i hela länet (se även sid.5). 

Foto: Kerstin Gerén, 
Järfälla folkbibliotek

E-kampanjen

Regionbiblioteket 
har nyligen lanserat 
en ny webbplats. 
Välkommen! 

www.regionbiblioteket.stockholm.se 
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Tvinning, MUSA, HiNK, LIMIT, DOFF …

En himla massa projekt
Antalet projekt har ökat avsevärt un-
der de senaste åren. Trenden gäller i 
hela Biblioteks-Sverige och vissa projekt 
sträcker sig också över flera län. Somliga 
stöds av Kulturrådet medan andra drivs 
på annat sätt.

I höst startar Tvinning, ett projekt som fått 
stor respons i både vårt eget och övriga län 
i Mellansverige. Tillsammans kommer nit-
ton bibliotek från vårt län att ingå! Idén 
är att två eller tre bibliotek tillsammans 
utvecklar hela sin verksamhet eller delar 
av den. Biblioteken ska hitta sin eller sina 
partner bland andra bibliotek i hela LIM-
området, som omfattar Dalarna, Gotland, 
Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, 
Västmanland, Örebro och Östergötland. 
Tanken kommer från HiNK-projektet, där 
Nykvarns och Knivsta bibliotek bedrev ut-
vecklingsarbete tillsammans på ett sätt som 
gav goda resultat och dessutom var roligt 
och intressant för alla inblandade. 
 Det frågeorienterade biblioteket starta-
de i våras och syftar till att skapa använ-
darvänliga bibliotek på besökarnas villkor. 

Startpunkten har varit att genom t.ex. fo-
kusgrupper och observationer få ett fakta-
underlag för hur biblioteken fungerar och 
används i praktiken i dag. Hur folk ser på 
bibliotek har också undersökts. Projektet 
kommer sedan på olika sätt att jobba vida-
re med utformningen av biblioteksrummet 
och samlingarna utifrån ett lätt och tillgäng-
ligt perspektiv. Projektet är tänkt att löpa 
under två år och är ett samarbete mellan 
Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek 
Stockholm. Från vårt län deltar Botkyrka, 
Bagarmossen, Nacka, Upplands-Väsby, Ty-
resö och Värmdö.

MUSA och Läskonster

MUSA, d.v.s. MetodUtveckling i Skönlit-
terärt Arbete, är inne på sin tredje och sis-
ta kursomgång. Intresset för tidigare kurser 
har varit stort och kursdeltagarna har under 
tio veckors studier ägnat sig åt förmedlar-
rollen i t.ex. läsecirklar, boksamtal och bok-
presentationer, men även i planering av det 
skönlitterära beståndet på bibliotek, konst-
närlig kvalitet och värdering av litteratur. 
Deltagarna har arbetat med strategier och 

utvecklingsplaner för arbetet med skönlit-
teraturen och dessutom gjort praktiska till-
lämpningar. Höstens kursomgång är förlagd 
till Malmötrakten, men är öppen för sökan-
de även från våra breddgrader.
 Läskonster är ett projekt i två steg som 
syftar till att utveckla det läsfrämjande arbe-
tet med barn och ungdomar. Det första ste-
get är en metodutvecklingskurs för alla som 
arbetar med barn och ungdomar på biblio-
teken. Nästa steg är att skapa minst ett ”lit-
teraturhus” eller ”läsfrämjandecenter”, där 
nya kreativa former för det lässtimulerande 
arbetet kan prövas och förmedlas. Det är ett 
projekt för hela LIM-området plus Gävle-
borg, men det är länsbiblioteken i Dalarna, 
Uppsala, Stockholms och Gävleborgs län 
som ansvarar för genomförandet.

Digitalt

Nationellt samarbete om digital mervär-
desinformation är ett nystartat projekt för 
svenska bibliotekswebbar med syfte att möj-
liggöra delning av material från bibliote-
ken och dess användare. Stockholm kom-
mer att samarbeta med Regionbibliotek 
Västra Götaland för att utveckla den tek-
niska plattformen och skapa en modell för 
delningen. Med mervärdesinformation av-
ses innehåll kopplat till de medier bibliote-
ken erbjuder via sina webbplatser och web-
baserade kataloger, t.ex. boktips, tipslistor, 
recensioner, betyg och etiketter. Projektet fi-
nansieras av Kulturrådet och det är de an-
svariga för Biblioteket.se (Stockholm) och 

Boktips.net (Västra Götaland) som står bak-
om initiativet.
 Det är inte bara projekten som ökar – 
även förstudierna blir mer och mer popu-
lära. I höst kommer en sådan att göras som 
ska undersöka hur det digitala uppslagsver-
ket Wikipedia kan användas som ett verktyg 
i arbetet med svensk skönlitteratur. Inspi-
ration till modellen har hämtats från Fin-
land och bärande tankar är att se hur man 
kan skapa nätverk av bibliotekarier, i för-
sta hand gymnasiebibliotekarier, som arbe-
tar med författarpresentationer med hjälp av 
wiki och andra fria resurser. I studien ingår 
det också att göra en ordentlig inventering, 
hopsamling och uppdatering av ej upphovs-
skyddat material. 

E-kampanj i länet under hösten

LIMIT-projektet startade för tre år sedan och 
går nu mot sitt slut. Målet har varit att på 
olika sätt öka användningen av bibliotekens 
e-tjänster, och arbetet har skett i samarbe-
te med övriga län i Mellansverige. En veten-
skaplig studie av bibliotekens webbplatser 
har genomförts, vilket i sin tur har lett till ett 
upprop om brister i bibliotekens opac-kata-
loger (online public access catalogue). Vid en 
konferens i Örebro den 12 september presen-
terade de s.k. LIMIT-biblioteken, som i vårt 
fall är Sigtuna kommun, sina webbsatsning-
ar.  I vårt län kommer också en kampanj om 
bibliotekens utbud av e-tjänster och e-medier 
att genomföras under v. 41 och 42. 

Och mera därtill

Hundra Historier, BILDA, DOFF, Äppel-
hyllor, Medieplanering för barn, Barnbib-
liotek för 2000-talets barn och Skriva för 
webben är andra projekt som engagerar bib-
lioteksanställda runtom i länet. Det finns 
fler! Mer om dem och ovannämnda finns att 
läsa på Regionbibliotekets hemsida:  
www.regionbiblioteket.stockholm.se.

Text och foto:

Kia Gumbel
Regionbibliotek Stockholm

Föreläsare Åsa Hedemark

Upptaktsmöte för ”Det 

frågeorienterade biblioteket” 

på Wiks folkhögskola

Förstudie

Bilda Nätverk 
Under våren 2007 genomförde Bilda Nätverk med 

medel från Kulturrådet en förstudie med syfte att 

kartlägga förekomsten av lärmiljöer på folkbiblio-

tek i (större) städer och hur man arbetar för att ge 

stöd åt vuxnas lärande. 

Resultatet av förstudien kan sammanfattas 
på följande sätt:
 Målgruppen vuxenstuderande eller vuxna 
i lärande är otydligt definierad och inte ho-
mogen. Det har gjorts få användarundersök-
ningar, vilket tyder på att man på biblioteken 
ofta satsar på det man tror att de vuxenstu-
derande vill ha eller det man är bra på (d.v.s. 
bibliotekariekompetensen tycks styra mer än 
de verkliga behoven hos användarna).
 Det är otydligt vilket uppdrag folkbiblio-
teket har, och varifrån det kommer. Olika 
målbeskrivningar krockar med varandra i 
verksamheten. Hur folkbiblioteket och vux-
enutbildningen ska samarbeta är inte klar-
gjort och finns sällan formaliserat i avtal. Det 
råder också otydlighet mellan lärare och bib-
liotekspersonal om vilka roller de har. Det 
existerar ingen samsyn vad gäller informa-
tionskompetens, informationssökning och 
lärande vare sig inom eller mellan de båda 
yrkeskategorierna. Detta försvårar samar-
betet.  
 Vad som är specifikt för lärande på folk-
bibliotek är väldigt lite undersökt. Folkbib-
liotekens lärmiljöer lånar forskning och be-
grepp från skola, gymnasium och högskola. 
Lärmiljöer på folkbibliotek i (stor)städer har 
inte granskats speciellt i förstudien. Vid upp-
byggandet av dessa lärmiljöer har man an-

vänt samma ”glasögon” som vid uppbyg-
gandet av lärcentra i glesbygd.

Lärmiljön som legitimering av folkbiblioteket

Det är oklart vilket fokus man lägger på 
begreppet livslångt lärande (folkbildnings-
fokus, ekonomiskt fokus eller personligt 
fokus) i lärmiljöerna. Debatten visar att lär-
miljöerna kan vara ett sätt att marknadsfö-
ra och legitimera folkbiblioteket i ett allt 
mer ekonomiserat samhälle, och att det får 
konsekvenser för det traditionella folkbib-
lioteksuppdraget och för folkbibliotekarie-
identiteten.
 Skönlitteraturen har en oklar ställning. 
Den visar sig utgöra en väsentlig del av de 
inköp som görs med särskild hänsyn till vux-
nas lärande, men märks knappt när det gäl-
ler metodutveckling eller vidareutbildning av 
bibliotekspersonalen. Det finns däremot en 
stor satsning på sökguider och användarut-
bildning, men nästan inga utvärderingar som 
visar om satsningen gör någon skillnad.
 Med utgångspunkt från denna förstudie 
vill Bilda Nätverk prova nya metoder, sprida 
nya erfarenheter och kanske rentav bidra till 
en ny sorts terminologi. Bilda Nätverk vill 
hitta nya sätt att se på folkbibliotekets roll 
för vuxna i lärande och göra det mer rele-
vant för grupper som tidigare ansett att bib-
liotekets verksamhet inte angår dem.

Nina Frid
Forumbiblioteket i Nacka kommun,

projektledare för Bilda Nätverk

• BILDA NÄTVERK

Bilda Nätverk består av biblioteksmedarbetare, studiebibliotekarier, projektledare, studie- och 
yrkesvägledare och (IT)-pedagoger engagerade i vuxnas lärande på folkbibliotek i några av Sveriges 
större städer: Stockholm, Nacka, Norrköping, Linköping, Göteborg och Malmö. Nätverket bildades i maj 
2006 på initiativ av Nina Frid, som då var anställd vid Stockholms stadsbibliotek som projektledare för 
Lokala lärmiljöer i Stockholm.
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Sjukhus • arbetsplatser • fängelser • äldreboenden…

Sök upp! 
Vad är ett bibliotek utan en bred uppsökande verksamhet på alla fronter? Många med-
borgare är av olika skäl förhindrade att uppsöka det vanliga biblioteket. Men vi kan 
bidra till att böcker ändå blir tillgängliga. Alireza Afshari är enhetschef på Social och 
uppsökande enheten inom Stockholms stadsbibliotek. Han ger här olika exempel på 
uppsökande verksamhet och uppmanar till att sätta fantasi och bibliotek i rörelse.

Under några veckor i våras var jag dag-
vårdspatient på Röda Korsets sjukhus i 
Stockholm.
 Det fanns en del strötider i programmet 
och efter några dar började jag använda 
dessa till att utforska vad sjukhuset möj-
ligen hade att erbjuda som förströelse. Då 
upptäckte jag till min glädje det lilla inbju-
dande biblioteket! Uppsökande enheten vid 
Stockholms stadsbibliotek hade sett till att 
det fanns lite av allt som erbjuds på ett van-
ligt bibliotek; böcker, tidningar, tidskrifter, 
ljudböcker… Bara att sjunka ner i en fåtölj 
och ”gotta sig”, och sen välja några trevli-
ga böcker att ta med till sin sängplats. En 
absolut tillgång, skönt att förflytta tankar-
na till en värld utanför ens eget lilla patient-
universum! 

CL

För fyra år sedan när jag arbetade på Hus-
by bibliotek brukade jag besöka ett äldre-
boende med enbart iranier och lämna böck-
er och talböcker till dem. Vi pratade om 
livet, seder och bruk i det fantastiska lan-
det Sverige, ensamhet, läsupplevelser, maten 
som smakade bättre i Iran och mycket an-
nat. Och jag kände mig stolt över mitt nya 
liv som uppsökande bibliotekarie.
 För två och ett halvt år sedan när jag var 
på S:t Görans sjukhus med min hockey-ska-
dade son kom efter operationen min nuva-
rande medarbetare med bokvagnen och gav 
honom några tidskrifter. Plötsligt glömde 
han smärtan. 
 För två år sedan träffade jag min gode 
väns son efter det att han hade suttit av ett 
två år långt fängelsestraff. Jag blev överlyck-
lig när han berättade för mig vilken betydel-

se fängelsebiblioteket hade spelat i hans liv 
och hur bibliotekarien hjälpte honom med 
att ta studenten och komma in på sociolo-
giutbildningen på universitet.
 På helgerna när jag joggar i Grimstasko-
gen hälsar jag ofta på 90-årige farbror Gö-
ran som, trots sin ålder, stroke och problem 
med balansen, tränar hårt med hjälp av sta-
var två timmar per dag. Han har berättat 
för mig hur han har lyckats lindra ensam-
heten med Boken kommer. 
 I december 2006 var jag och två av mina 
medarbetare från Uppsökande enheten när-
varande i LO-fackens lokaler i Terminal 4 
på Arlanda när ett nytt arbetsplatsbiblio-
tek invigdes. 
 Och den 4 augusti i år, när närmare 
50 000 människor tågade genom Stockholm 
på Pridefestivalen, såg jag för första gången 

”RFSL bibliotek”. Äntligen! Oh, vad tröga 
vi är inom biblioteksvärlden.

Likvärdig service

Jag funderar ganska ofta på begreppet ”So-
cial och uppsökande enheten”, som jag är 
ansvarig för sedan oktober 2006.
 Var jag mindre uppsökande förr i tiden än 
jag är i dag? Varför är det så svårt att vara 
uppsökande på biblioteken i Sverige? Var-
för är det så krångligt att ställa ut ett bok-
bord utanför bibliotekens murar och bjuda 
in folk till de goda bitarna inne i lokaler-
na? Vad är ett bibliotek i rörelse utan en 
bred uppsökande verksamhet på alla fron-
ter? Det görs ganska mycket, men det räck-
er inte. Uppsökande biblioteksverksamhet 
är A och O och överlevnadsmedicinen för 
folkbiblioteken som är en grundsten för vår 
demokrati.
 Stockholms stadsbibliotek är i dag det 
enda biblioteket i landet som har en enhet 
som arbetar enbart med uppsökande verk-
samhet. En fantastisk biblioteksverksamhet 
som har blivit försummad på de flesta håll 
under de senaste 10-15 åren. En allmän och 
felaktig uppfattning om ”uppsökande” är att 
vår service riktar sig enbart till våra äldre lån-
tagare. Enheten är väldigt mångfacetterad, 
där finns all möjlig biblioteksservice för alla 
möjliga låntagare och ålderskategorier, från 
noll till minst hundra år. Verksamhetsmålet 
för enheten är att medborgare som inte har 
möjlighet att utnyttja bibliotekets gängse re-
surser ska erbjudas likvärdig service. 
 Enheten bedriver både externfinansierad 
och kommunalt anslagsfinansierad verk-
samhet. Vi har biblioteksverksamhet vid 5 
sjukhusbibliotek, 15 servicehus, sjukhem, 
äldreboende, 2 häkten (Kronoberghäktet 
och Huddingehäktet), 12 arbetsplatsbiblio-
tek samt Boken kommer som kör ut medi-
er från de olika stadsdelsbiblioteken till cir-
ka 400 låntagare. 

Bokomater 

Enheten ansvarar också för två bokomater 
som är placerade i Gallerian på Hamnga-
tan. ”Bokomatens stora fiasko” löd i vå-
ras rubriken på en artikel i Svenska Dag-
bladet om placeringen av bokomaterna. Jo, 
placeringen är dålig och utlåningssiffran är 
låg, men jag tror på själva idén med mobila 
bibliotek. Vi måste hitta nya vägar för att 
nå nya målgrupper. Stockholms Lokaltra-
fik (SL) har visat intresse för bokomater-
na och vi hoppas att kunna flytta dem till 
mer attraktiva ställen. 

Alireza Afshari
Enhetschef

Social och uppsökande enheten 

Stockholms stadsbibliotek

Uppskattad service för den som är sängliggande. Bibliotekarie Ragnhild 

Bengtsson pratar böcker med en patient på S:t Görans sjukhus.

Foto: Tomas Wester  

Forskning och praktik

Allt återstår att göra!
Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen i Sverige börjar få ett 
visst omfång och det är dags att diskutera hur kontakterna mellan forskning och 
praktik  fungerar. Flera sådana initiativ har också tagits på sista tiden. Under konfe-
rensen Mötesplats inför framtiden i Borås 2006 ordnades en paneldebatt med rub-
riken ”Påverkar praktik och forskning varandra?”. I mars i år hölls en uppföljande 
workshop på Bibliotekshögskolan (BHS) och under Biblioteksdagarna i Stockholm i 
maj arrangerades ett panelsamtal/workshop med rubriken ”Samtal om samspel om 
biblioteksforskning”. 

Under de här diskussionerna har en rad frå-
gor diskuterats: kontakterna mellan forsk-
ning och praktik, forskningsinformation, 
möjligheterna för praktiken att påverka 
forskningen, fördelar och problem med 
det, forskningsbara frågor, bristområden, 
finansiering, forskande praktiker, hur pro-
jekt och forskare kan kopplas ihop o.s.v. 
 Många insatser görs och goda förutsätt-
ningar finns för ett bättre utbyte mellan 
de båda världarna. Det finns nu ett an-
tal forskare, som på olika sätt kan beri-
ka konferenser, utbildningar och projekt. 
Tidskriften Svensk Biblioteksforskning ger 
oss praktiker möjlighet att följa de aktu-
ella forskningsfrågorna. Det finns också 
ett stort antal magisteruppsatser. De har 
visserligen var och en begränsade fråge-
ställningar men de ger ändå tillsammans 
många intressanta undersökningsresultat. 
BHS’ ambition att utvecklas till en profes-
sionshögskola är en tydlig öppning mot 
biblioteksvärlden. Den årliga mötesplats-
konferensen ger inblickar både i pågående 
projekt och i forskning. Forskarutbildade 
bibliotekarier får tjänster även i folkbib-
lioteksvärlden. 

Svaga länkar 

Men många problem finns också. Kontak-
terna mellan forskning och praktik är sva-
ga. Forskarna är ännu så länge för få för 
att kunna delta i projekt och utvärdering-
ar i den utsträckning som skulle behövas. 
Svensk Biblioteksforskning är en ganska 

svår tidskrift, som inte läses av så många 
praktiker. Kontakterna är överhuvudtaget 
ofta enkelriktade, från forskningen till prak-
tiken, sällan i motsatt riktning. Forskning-
en har varit inriktad på vissa områden – 
som t.ex. informationsförsörjning – och är 
bristfällig inom många andra. I den kun-
skapsöversikt som Kerstin Rydsjö och An-
naCarin Elf har sammanställt för barn- och 
ungdomsbiblioteken konstaterar de att det 
inte finns en enda avhandling inom detta 
stora område. Det allra största problemet 
är dock finansieringen. Det är mycket svårt 
att hitta finansiering för praktikorienterad 
forskning. Var finns finansiärerna?
 Under de debatter som hittills har förts 
har det dock kommit fram många konkre-
ta förslag som att BHS ska förbättra sin in-
formation med ett nyhetsbrev, att mötes-
platskonferenserna ska ge utrymme för fler 
diskussioner och att länsbiblioteken kan ta 
på sig en större roll som förmedlare mellan 
forskning och praktik. Men det behövs god 
vilja från båda sidor och många nya initi-
ativ för att forskning och praktik ska kun-
na få nytta och inspiration från varandra! 
Allt återstår att göra!

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

Med Boken 
till Världen utanför

Ill: Helena Bergendahl
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Studieresa för bibliotekschefer 

Till Norrland vill vi fara  
Det lönar sig att resa norrut för att uppleva nya och spännande biblioteksmiljöer. Tre 
bibliotekschefer delger oss sina intryck från en studieresa med bl.a. besök på bibliotek 
med god tillgänglighet, bibliotek som drivs på entreprenad, Kvinnobibliotek samt 
Bengt Pohjanens skapelse, av det annorlunda slaget.

Regionbibliotekets välmatade program för 
vår studieresa till Norrbotten började med 
visning av Kulturens Hus i Luleå, som in-
vigdes januari 2007. Huset har en yta på 
14 000 kvm och inrymmer stadsbibliotek, 
konsthall, två konsertsalar, café och restau-
rang. Liksom Sambiblioteket i Härnösand 
och Högskolebiblioteket i Gävle är det ritat 
av Tirsén & Aili Arkitekter. Biblioteket be-
står av ett öppet rum i tre plan och ger ett 
inbjudande intryck av generösa ytor, som 
dock behöver några år på sig för att ”sätta 
sig” och hitta sin egen speciella karaktär. Ef-
ter efterlängtat morgonkaffe visades vi runt 
i denna vackra byggnad och imponerades 
inte minst av konsthallen med dess speciellt 
konstpedagogiska utformning. 
 På eftermiddagen tog vi lokalbussen till 
Luleå Universitetsbibliotek, en levande mö-
tesplats för studier och forskning. Här fi nns 
sedan 1990 även den färgstarke riksdags-

mannen och landshövdingen Ragnar Lassin-
anttis boksamling. Lassinantti var uppväxt 
med fi nskan och meänkieli som modersmål. 
I skolan var det förbjudet att tala fi nska och 
Lassinantti kom att strida för tvåspråkig-
heten och för att förbättra det fi nska språ-
kets ställning. 

Årets bibliotek 1992

Nästa morgon for vi vidare med buss till 
Kalix huvudbibliotek, inrymt i Folkets Hus. 
Det invigdes 1992, då det också blev Årets 
bibliotek. Bibliotekschef Irene Wallin berät-
tade om biblioteket – ett levande kulturhus 
med mycket utåtriktad verksamhet. ”Bib-
lioteket skall dyka upp på oväntade stäl-
len”. Man har 6 000 aktiva låntagare och 
ett omfattande kontaktnät i samhället. Till-
gängligheten prioriteras, här är öppet 57 
tim/vecka på 5,5 tjänster (3 bibliotekarier 
och 2,5 biblioteksassistenter). Biblioteket är 

ljust och rymligt och har cirka 55.000 me-
dier. SAB-systemet är delvis uppbrutet med 
en omfattande temauppdelning särskilt på 
barnavdelningen. Man deltar i länets sam-
lade marknadsföringskampanj för bibliote-
ken och i biblioteksplanen framhävs barnen 
och den läsfrämjande uppgiften.

Filialer på entreprenad

Filialen i Töre drivs på entreprenad av 
RKS detaljhandelsservice HB. Den ligger i 
en leksaks- och presentbutik och sköts av 
butikspersonalen. Även här är öppettider-
na generösa med 44 tim/vecka. Filialen i 
Morjärv är föreningsdriven (Morjärvbyar-
nas utvecklingsförening) och håller öppet 
18 tim/vecka. 

Exotiskt 

Efter lunch gick resan vidare till gården Si-
rillus (Cyrillus) i Överkalix med dess ”övers-
tepräst” författaren Bengt Pohjanen. Det-
ta besök kräver en särskild rapport. Sällan 
har vi väl upplevt något så annorlunda, exo-
tiskt och oväntat i en liten by i norra Norr-
land! 
 Resans sista studiebesök gick till Kvinno-
biblioteket, ett av Luleås fi lialbibliotek. Här 
fi nner man ett exempel på en verksamhet 
som fått profi lera sig till det yttersta. Kvin-
noperspektivet överskuggar allt och detta 
väcker givetvis många frågor. Det starkas-
te intrycket från Kvinnobiblioteket är nog 
ändå dess imponerande sätt att exponera 
böcker – alla tillgängliga väggytor var täck-
ta av böckernas framsidor. 

Kerstin Ericsson, Norrtälje

Karin Fahller, Huddinge

Karin Garmer, Danderyd 

Bibliotekarier från Stockholms län på 

studiebesök i Kulturens Hus i Luleå, där 

Kristina Andersson, barnbibliotekarie 

på Luleå stadsbibliotek, berättar om 

barnverksamheten.

Foto: Kia Gumbel

Polishögskolans bibliotek

Några 
dagar 
på jobbet
Hur är vardagen på ett högskolebiblio-
tek? Efter att ha imponerats vid ett studie-
besök på Polishögskolans bibliotek bad 
vi Heelena Nilsson att skriva dagbok för 
Länsnytt. Här berättar hon och hennes 
kollega Helena Österdahl om en arbets-
vecka fylld av varierande uppgifter.

Fredag: Regeringen har beslutat att antalet 
poliser ska öka och det innebär att antalet 
polisstudenter kommer att öka med 70 pro-
cent. Eventuellt kommer även vidareutbild-
ningens kurser för poliser att öka med 50 
procent. Det här påverkar givetvis oss här 
på biblioteket och inför terminsstarten har 
vi ett planeringsmöte. Vi konstaterar att bib-
lioteket inte kommer att räcka till – det be-
höver byggas om så att det blir fl er grupp-
rum samt dator- och studiearbetsplatser. Vi 
pratar också om att det fi nns en oro för att 
vi kanske får för mycket att göra och att vi 
inte hinner med det vi ska, vi är överens om 
att mer personal krävs. Kan vi arbeta på an-
dra sätt, sluta göra vissa saker? Vi beslutar 

Bibliotekarie Heelena Nilsson i Polishögskolans bibliotek.

Foto: Kristoffer Thessman

oss för att diskutera det mer utförligt i en 
workshop nästa vecka.

Måndag: Terminsstart. Våra erfarenheter 
från tidigare år är att det brukar bli stres-
sigt och rörigt, och all personal måste vara 
redo att rycka in. Innan vi öppnar har vi ko-
pierat upp låneregler, manualer och staplat 
upp lånekort. 
 Direkt efter introduktionen i aulan ström-
mar de nya, lite vilsna studenterna in, an-
gelägna om att så fort som möjligt skaffa 
ett lånekort. Kaoset är totalt när de blan-
das med gamla studenter som vill låna nya 
böcker, låna om eller boka grupprum, men 
har glömt sina pinkoder. Trots kaos och hög 

lämningsuppgift i delkursen ”Våld i nära 
relationer”. Under sommaren verkar de ha 
glömt allt vad informationssökning heter och 
vi får ägna mycket tid åt att visa alla källor 
på nytt. Detta uppskattas stort av studenter-
na och snart kan de fortsätta söka på egen 
hand som förr. Några studenter frågar ef-
ter en ”gul liten bok” som en lärare ”viftat 
med” på föreläsningen och efter lite detek-
tivarbete lyckas vi hitta den, och studenterna 
går därifrån glada och rätt imponerade.

Onsdag: I dag är det en kurs för poliser som 
arbetar med förhör med barn. Kursen på vi-
dareutbildningen ingår i en nationell kom-
petensutveckling eftersom polisen har kri-
tiserats för hur man hanterar dessa frågor i 
vissa län. Biblioteket har hand om den del 
som handlar om att söka fram juridisk in-
formation. 
 På eftermiddagen har vi en workshop för 
att gå igenom och eventuellt prioritera om 
arbetsuppgifter för att klara av den ökade 
arbetsbelastningen. Vi kommer tyvärr fram 
till att det är svårt att ta bort något, snara-
re bör nya tjänster utvecklas. Vi bestämmer 
oss för att fundera vidare och stämma av se-

Polishögskolan har ca 200 anställda och drygt 1000 studenter.  Antalet 
studenter kommer de närmaste åren att öka till 1500. Utbildningen om-
fattar fyra terminers heltidsstudier, därefter följer sex månaders handledd 
praktikutbildning vid en polismyndighet. Varje år genomgår också 3000 
deltagare någon form av vidareutbildning vid Polishögskolan.

Biblioteket har 40 000 volymer inom områdena polisväsen och krimi-
nologi, men också material om kriminalteknik, beteendevetenskap, akut-
sjukvård, katastrofpsykologi, mänskliga rättigheter m.m. I beståndet ingår 
150 tidskrifter och biblioteket har också tillgång till en mängd elektro-
niska resurser. Sökningar kan beställas av personalen.

ljudnivå är stämningen 
hjärtlig på båda sidor 
om disken.

Tisdag: Fortfarande 
kommer en strid ström 
av nya studenter som 
vill ha lånekort och 
få hjälp med att hitta 
litteratur. Studenter-
na i termin fyra sätter 
igång direkt med en in- forts. sid 11
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Ett experiment i gymnasiet

Boksamtal och chatt  
Jag har i flera år använt boksamtal som en läsutvecklande metod 
på gymnasiet i Bålsta, där jag arbetar. I höstas prövade jag för första 
gången att hålla ett samtal med elever via chatt.

Den metod jag från början har använt mig 
av är Aidan Chambers modell för boksam-
tal. I ”Böcker inom oss: om boksamtal” ut-
vecklar han vad metoden innebär. Chambers 
utgångspunkt är att varje barn är en litte-
raturkritiker. I diskussionen kring det lästa 
är det viktigt att den vuxne, i det här fallet 
läraren eller bibliotekarien, leder samtalet 
men inte styr det. 
 Under de samtal som jag brukar hålla 
i, utgår jag i första hand från Chambers 
fyra grundfrågor: Var det något du gilla-
de i boken? Var det något du ogillade? Var 
det något du inte förstod eller tyckte var 
svårt? Lade du märke till några mönster el-
ler kopplingar? Dessa frågor fungerar som 
utgångspunkt för en brainstorm, där elever-
na får säga vad som faller dem in. 
 Meningen är att de associationer som 
eleverna får ska fördjupas och att oklarhe-
ter ska redas ut gemensamt. Även den elev 
som inte deltar så aktivt i diskussionen kan 
berikas genom att höra andras uppfattning 
av sådant i texten som varit svårt att förstå. 
Jag har ofta hört elever säga att de förstår 
texten bättre efter ett boksamtal.

Samtal via chatt

Vad kan man då förvänta sig av ett boksam-
tal som förs via chatt? Gynnas blyga elever? 
Påverkas samtalet av att eleverna inte ser pe-
dagogen fysiskt? Jag ville prova att chatta 
med eleverna för att se hur mediet påverka-
de elevernas och min diskussion.
 Chatt är präglat av att det främst är en 
fritidsaktivitet, som skolan ännu inte i nå-
gon högre grad tagit till sig för pedagogis-
ka syften. Jag arbetar som bibliotekskon-
sulent med  tjänsten Fråga biblioteket, som 

erbjuder chatt som ett sätt för allmänhe-
ten att kontakta bibliotek och ställa frågor. 
När jag i olika sammanhang träffar biblio-
tekarier och diskuterar tjänsten, möter jag 
ibland negativa uppfattningar kring vilket 
värde chatt kan ha, och om det verkligen 
kan fungera som ett sätt att vägleda män-
niskor. Jag tror självfallet på chattens möj-
ligheter och har chattat mycket privat, men 
jag tror att den ställer särskilda krav på fär-
digheter och kunskaper hos den person som 
bemannar chatten. Det handlar också i hög 
grad om att tillägna sig en kultur.
 Det jag ville undersöka i chattsamtalet var 
om det uppstod en flerstämmighet i sam-
talet, d.v.s. om eleverna byggde på varand-
ras kommentarer och frågade varandra. Jag 
ville också se om symmetri uppstod, d.v.s. 
om jag som pedagog inte kom att domine-
ra samtalet utan deltog på liknande villkor 
som eleverna.
 Jag träffade elevgruppen, fem elever i 
åk 1, två dagar innan själva chatten skul-
le äga rum och förklarade för dem hur det 
skulle gå till. Sedan träffades vi då lektio-
nen i svenska började. Jag tog med mig någ-
ra elever till storklassrummet och någon till 
biblioteket. Jag satt själv vid min dator i bib-
lioteket och chattade. Konkret använde vi 
chattfunktionen i vårt kommunikationssys-
tem First Class. Vi loggade alla in och jag 
bjöd in eleverna till direktsamtal. Samtliga 
elever hade läst boken ”Eskort” av Chris-
tina Wahldén.
 Efter samtalet skrev jag ut det. När jag 
tittar på samtalet i efterhand kan jag se att 
flera frågor och svar pågår hela tiden och 
överlappar varandra. Pia och Fredrik, två av 
eleverna, har en egen dialog samtidigt som 

vi andra diskuterar en annan fråga, men vad 
Pia och Fredrik diskuterar är ändå relevant 
i samtalet. Svaret på en fråga kan komma 
fem rader längre ner och då gäller det att 
hålla reda på vem som svarar på vad. 

Bryta hierarkin 

På ett sätt ger samtalet ett kaotiskt intryck, 
men vid en noggrann genomläsning ser man 
att nästan varje kommentar passar ihop med 
en föregående fråga eller kommentar. Jag 
tror att detta synbara ”kaos” kan vara en 
hjälp att bryta ner en eventuell hierarki där 
läraren sitter i toppen och kontrollerar sam-
talet. Det pedagogen skriver blir bara en 
textrad av många textrader.

Chattandet 

Här visas ett mycket litet avsnitt av chat-
ten som exempel (elevernas namn är fing-
erade):

Fredrik: Brukar du läsa böcker ofta Nina?
Nina: nää
Cecilia: ingte?
Cecilia: eftersom du hatar böcker så lär du ju 
läst en del ;)
Pia: sant!
Cecilia: :D
Fredrik: Hur kan du säga att du hatar böcker?
Anna-Stina: vilka likheter finns det då mellan 
de två böckerna?
Pia: men kan vi hålla oss till ämnet?

Cecilia: finns det två?
Pia: mm nina pratade om en annan bok
Anna-Stina: jaa.. i taket lyser stjärnorna, kan 
vara intressant att jämföra.. 
Diana: ja tycker inte det finns så mkt likhe-
ter mellan dom

I den här gruppen är Nina den som vanligt-
vis inte säger mycket, enligt hennes lärare. 
I chatten kom dock Nina att stå i centrum 
tidigt, då hon deklarerade att hon hatar 
böcker. Sedan kunde hon lyfta fram den 
enda bok hon inte hatat och diskussionen 
kom för en stund att handla om likheter 
och skillnader mellan den boken och den 
bok som gruppen just läst.
 Jag vill peka på ytterligare något – 
chattens karaktär. Det första boksamta-
let som en grupp har är ofta aningen stelt 
och eleverna avvaktar för att se vad som 
förväntas av dem. Om jag ska jämföra ett 
sådant premiärsamtal med detta chattsam-
tal, var chatten mer informell och uppslup-
pen än vad jag hade förväntat mig. Det var 
många spontana utrop och skratt, delvis 
förmedlade via smileys. Det är så chatt-
språket ser ut.
 Andra skillnader mellan chatt och ett 
vanligt boksamtal, var att det första som 
eleverna koncentrerade sig på när de log-
gade in var formen. Alltså – typsnitt och 
teckenfärg på den egna texten. Det bidrog 
till att det tog tid att komma igång. Den 
tid vi hade på oss var cirka 30 minuter, 
vilket var för kort tid och bidrog till att 
vi inte kunde fördjupa samtalet så som 
jag önskat.
 Mina slutsatser av detta lilla experiment 
var att chatt inte kan ersätta ett ”vanligt” 
boksamtal, men att det ibland kan vara ett 
komplement. Man kan variera formen som 
ett sätt att öka elevernas motivation, och 
möjligen öka förutsättningarna för både 
flerstämmighet och symmetri.

Anna-Stina Axelsson
Gymnasiebibliotekarie och bibliotekskonsulent

Regionbibliotek Stockholm

forts. från sid  9

nare under terminen. Det är lite svårt att 
tänka klart eftersom det samtidigt pågår 
en stor polisövning utanför med en heli-
kopter som smattrar över huset.

Torsdag: Jobbig morgon i disken! Några 
studenter klagar eftersom de tycker att de 
fått orättvisa förseningsavgifter. Dessut-
om dyker en oanmäld forskare från hol-
ländska polisen upp och behöver omfat-
tande hjälp med att hitta information om 
hur polisen i de nordiska länderna arbe-
tar mot trafficking.
 På lunchen är det Öppet forum (ett 
möte för all personal) där rektorn infor-
merar om Rikspolisstyrelsens nya orga-
nisation och arbetssätt samt Polishögsko-
lans plan för hanteringen av den ökande 
mängden studenter och kursdeltagare. Så 
mycket som händer!

Fredag: Fredagar är normalt lite lugnare, 
besökarna är inte så många och de som 
är här brukar klara sig själva, vilket ger 
oss lite tid för återhämtning. 
 Personalmöte med avstämning av veck-
an som gått. Vi har fått besked om att vi 
ska få anställa en ny kollega och vi pratar 
glatt ihop oss om en kravprofil. 
 Möte med arkitekt, stämmer av skiss 
på ombyggnation, spännande! Sedan är 
det möte med biträdande studierektor på 
grundutbildningen för att hitta nya for-
mer för förbättrat samarbete framöver.
 Fredagsfika med hemlagad citron-
marängpaj – perfekt avslutning på tuff 
vecka. Nästa vecka börjar bibliotekets 
undervisning för termin ett som kom-
mer att pågå två-tre veckor. Och säkert 
kommer det något annat oväntat som vi 
inte kunnat planera för, så som det bru-
kar vara…

Heelena Nilsson 
Helena Österdahl
Polishögskolans bibliotek

Stockholms stadsbibliotek

Dan Bizzozero från Nyföretagarcentrum t.v.

Foto: Ylva Ingelsson

Företagsrådgivning 
Under våren har Stockholms Stadsbiblioteks 
Företagarinfo vid några tillfällen erbjudit fö-
retagsrådgivning på biblioteket. Tanken är 
att organisationer som Företagarinfo sam-
arbetar med kommer till oss på biblioteket 
för att ge individuell företagsrådgivning åt 
allmänheten, 15 min./person. Man kan jäm-
föra det med advokatjouren. Vi kan kon-
statera att vid de tillfällen då vi annonse-
rat om denna möjlighet har det funnits ett 
stort intresse från allmänheten. Vi kommer 
att marknadsföra tjänsten på affischer och 
flyers. Våra samarbetsorganisationer ska in-
formera på sina hemsidor och företagsråd-
givningen ska synas i stadsbibliotekets an-
nonsering i pressen.
 Totalt 23 personer fick ta del av denna 
nya service vid de sex tillfällen som erbjöds 
under våren. Vid några av tillfällena var det 
fler som velat ha rådgivning än vad det fanns 
tid för.

Ylva Ingelsson
Stockholms Stadsbibliotek
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Äppelhyllor – en bra idé för fler
På Huddinge biblioteks barnavdelning tror 

vi på Äppelhylleidén för fler än barn och 
ungdomar. Folkbiblioteken pratar ofta om 
att vara till för alla, men är de verkligen 
det? Biblioteken har en förhållandevis 
lång tradition att tillhandahålla medier för 
synskadade, men den gruppen är inte den 

enda med särskilda behov.

På 60-talet revolutionerade Karl Grünevald 
synen på människor med vissa funktions-
hinder, och det har betytt ofantligt mycket 
och höjt livskvaliteten för många. Barn och 
vuxna som tidigare mest vistats på speciel-
la institutioner fick träning i att delta i det 
sociala livet utanför dessa.
 När en av oss här på biblioteket, Gunil-
la Schöldström, på 70-talet arbetade som 
barnbibliotekarie i Fruängsskolan startade 
man där en liten särskoleklass. Utifrån ti-
digare personliga erfarenheter försökte hon 
arbeta på ett visst sätt med barnen. Rutiner 
är viktiga för många och kanske speciellt 
för den som har ett funktionshinder. Bar-
nen skulle alltid veta vem de skulle träffa 
på biblioteket. Gunilla var ingen anonym 
person och det blev många fina möten med 
glada trygga barn.
 I Huddinge har vi sedan många år aktivt 
arbetat med särskolan och s.k. små klasser. 
Varje grupp har haft sin kontaktperson på 
biblioteket. Vi har visat diasagor och bok-
pratat. Lärarna har blivit stimulerade av att 
se barnen utvecklas, och vi som arbetar med 
detta lär oss ständigt nytt om de olika grup-
pernas speciella behov och möjligheter.
 Det har alltid varit självklart att köpa oli-
ka typer av medier som handlar om funk-
tionshinder och skaffa informationsmaterial 
bl.a. från Specialpedagogiska institutet.

Idén med Äppelhyllor

När så Elisabeth Nilsson, Regionbibliotek 
Stockholm/Stockholms stadsbibliotek, på ett 
arbetsmöte för några år sedan presenterade 
idén om Äppelhyllor, inspirerades vi att på-
börja arbetet med Äppelhyllan. Vi såg över 
vårt mediebestånd och funderade på gruppe-
ring av detta. Hyllan började fyllas, vi kom-
pletterade material och gjorde en informa-
tionsbroschyr som även finns på nätet. 
 För att göra hyllan så tillgänglig som möj-
ligt valde vi att begränsa antalet underav-
delningar, vilket gör det lättare både för 
låntagare och för oss själva att få en bra 
överblick. Precis som övriga avdelningar 
behöver Äppelhyllan regelbundet ses över 
vad gäller beståndets nyttjandegrad, rörlig-
het och förnyelse. En svårighet kan vara att 
hålla Äppelhyllan just så tillgänglig och över-
skådlig som var den ursprungliga idén. Ökad 
kunskap ger ökad inspiration och det är lätt 
att hyllan blir ”yvig” och överlastad i stället 
för att nyanserat presentera ett urval av bra 
anpassade medier för tänkta grupper.
 Med tiden har Äppelhyllan fått en ny plats 
för att bli mer synlig och lättillgänglig. Am-
bitionen är att ständigt utveckla och anpas-
sa hyllans medier i dialog med dem som an-
vänder hyllan.
 Äppelhyllan ska illustrera och synliggöra 
tillgängligt material för barn/ungdomar med 

olika funktionshinder men innehåller även 
fakta, informationsmaterial och tidskrifter. 
Information till pedagoger och andra, rikta-
de aktiviteter, som t.ex. bokprat, ger värde-
full vägledning och kunskap och låter våra 
idéer och kunskap ständigt omprövas och 
utvecklas.
 Naturligtvis är allt övrigt material på bib-
lioteket tillgängligt även för funktionshindra-
de barn, men vi tror på att samla bra anpas-
sade medier på ett ställe. Inte för att peka 
ut utan för att visa på vi har något för alla. 
Därför tror vi på Äppelhyllor.

Dyslexihörna

Genom FDB (Föräldraföreningen för Dys-
lektiska Barn) har vi installerat dyslexihör-
nan som fungerar som utmärkt förstärk-
ning till Äppelhyllan. Dyslexihörnan är ett 
bibliotekskoncept med samlad information/
kunskap. Den är ett stöd och vägledning till 
föräldrar och lärare och kan inspirera och 
underlätta för barn/ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter.
 I anslutning till invigningen av dyslexi-
hörnan hölls i samarbete med FDB en upp-
skattad föreläsning av en dyslexikonsult för 
inbjudna pedagoger och elevstödsenheten i 
Huddinge kommun. En uppföljning med ny 
föreläsning planeras äga rum i höst – denna 
gång riktad främst till föräldrar.
 Avslutningsvis kan sägas att Äppelhyllan 
har skapats med tanke på barn, men tonår-
ingar och vuxna med funktionshinder be-
höver ju också information och anpassat 
material. Vilken självbild skapar det för en 
vuxen att hänvisas till en Äppelhylla utfor-
mad för barn!? 

Gunilla Schöldström
Marianne Gullander
Barn- och ungdomsavd.

Huddinge bibliotek

Rapport på gång

Social ekonomi
Det skrivs och pratas mer och mer om social ekonomi, men vad är det? 
Under två månader i höst kommer jag att göra en djupdykning i ämnet dels 
för att räta ut frågetecknet, dels för att försöka se folkbibliotekets roll.

Den sociala ekonomin är en del av samhäl-
let i dag och de flesta av oss är engagerade 
eller berörda på olika sätt, både när det gäl-
ler privatlivet och arbetslivet. Vi har våra 
barn på ett dagis som drivs som föräldrakoo-
perativ, våra gamla är aktiva i den lokala 
pensionärsföreningen. Pengarna har vi på 
medlemsbank och kanske köper vi en tjänst 
eller produkt från ett företag som består av 
ett antal tidigare arbetslösa som tillsammans 
bildat ett personalkooperativ. 

Icke vinstgivande verksamhet

Begreppet social ekonomi har sitt ursprung i 
det franska uttrycket Economie sociale, som 
står för organisationer som bedriver en icke 
vinstgivande verksamhet. I de latinska län-
derna är detta en väl etablerad sektor som 
under längre tid har fungerat parallellt med 
det privata näringslivet och den offentliga 
sektorn. Inom EU blev den sociala ekono-
min officiell 1989 och till Sverige kom be-
greppet i samband med vårt EU-medlem-
skap 1995. 
 I Sverige används begreppet social ekono-
mi i betydelsen av ideella föreningar, koope-
rativ, stiftelser och organisationer. Sverige 
har en lång historia vad gäller bildnings-
förbund och olika typer av föreningar, och 
därmed är vi väl förankrade i arbetssättet, 
men uttrycket social ekonomi är för oss re-
lativt nytt. 

Kartläggning

1997 beslutade regeringen att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgiften att ”kartlägga 
villkoren för den sociala ekonomin och be-
lysa dess betydelse i samhället”. Arbetet re-

dovisades i rapporten Social ekonomi – en 
tredje sektor för välfärd, demokrati och till-
växt? (1999). Där fastslås följande defini-
tion av begreppet social ekonomi: 
”Med social ekonomi avses organiserade 
verksamheter som primärt har samhälleli-
ga ändamål, bygger på demokratiska vär-
deringar och är organisatoriskt fristående 
från den offentliga sektorn. Dessa sociala 
och ekonomiska verksamheter bedrivs hu-
vudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftel-
ser och liknande sammanslutningar. Verk-
samheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinst-
intresse, som främsta drivkraft.”

I dag uppskattar man att det finns minst 
200.000 svenska kooperativ, ömsesidiga 
företag, föreningar, stiftelser och liknan-
de sammanslutningar, och detta inom en 
mängd olika verksamhetsområden. Unge-
fär 150.000 av dessa organisationer drivs 
som ideella föreningar. Uppskattningsvis 
finns i dag cirka 20.000 ekonomiska för-
eningar, mellan 30.000 till 50.000 stiftel-
ser och drygt 2.000 organisationer i övriga 
former. 200.000 personer har sin anställ-
ning inom den sociala ekonomin och om-
sättningen är minst 120 miljarder kronor 
om året. De verksamheter som ökar mest 
är de inom skola, vård, omsorg, kultur och 
fritid. När det gäller svenskarnas ideella ar-
bete uppskattas det motsvara cirka 300.000 
heltidstjänster. Engagemanget inom den so-
ciala ekonomin är stort, och ungefär nio av 
tio vuxna är medlemmar i någon förening 
eller kooperativ, och tre av tio har ett eller 
flera styrelseuppdrag.

Samarbete med biblioteken 

Folkbiblioteken har alltid samarbetat med 
verksamheter inom den sociala ekonomin 
även om vi inte har använt det ordet. Oli-
ka bildningsförbud och föreningar har till-
sammans med biblioteken ordnat program 
och andra aktiviteter. Vi har också upplå-
tit våra lokaler.
 Men det finns stora skillnader på hur bib-
lioteken arbetar och hur man ser på den 
sociala ekonomin. Mycket är kopplat till 
kommunens och bibliotekspersonalens in-
ställning. En del bibliotek har några få kon-
takter medan andra arbetar mycket aktivt. 
Och så finns det bibliotek som drivs helt 
som personalkooperativ. 
 Klart är att den sociala ekonomin rymmer 
mycket och att biblioteken nämns lite och 
att fokus snarare ligger på det sociala före-
tagandet. Därför är det extra spännande att 
få ta del av det som görs ute på biblioteken 
och se vilken betydelse det har för besökar-
na, lokalsamhället och biblioteken. 

Läs rapporten

Om man är intresserad av att veta mer så 
kan man läsa min rapport som kommer i 
början av oktober. Redan nu kan man läsa 
mer på hemsidan för Föreningen Stock-
holms Läns Utvecklingspartner för den So-
ciala Ekonomin, www.slup.se 

Rebecca Bachmann
Regionbibliotek Stockholm
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Danderyd Asplundhuset/Stockholm

Renoveringar och samarbetskoncept
I mitten på maj öppnade Danderyds hu-
vudbibliotek i Mörby centrum efter ett 
halvårs renovering. Lokalen är densam-
ma som tidigare men omorganiserad – 
skilda barn- och ungdomsavdelningar, ny 
ljud- och bildavdelning, större tidnings- 
och tidskriftsrum med uteplats och ett rött 
sagohus med vita knutar för småbarnen. 
Personalen finns nu samlad i ett gemen-
samt kontor. Med nymålade väggar, nya 
fönster, innertak, armaturer och textilier 
och nya björkhyllor är det en ordentlig 
upprustning av biblioteket. 
 Under renoveringen hade vi ett tillfäl-
ligt minibibliotek på 40 kvm vid Åhléns 
ingång nära rulltrapporna. Där fick plats 
cirka 3.000 medier för barn, unga och 
vuxna, några läsplatser, en publik dator 
och en kopiator. Vi hade ordinarie öppet-
tider och bemanning och i april/maj tog 
vi som vanligt emot deklarationer. Un-
der januari-maj hade vi drygt 50 % av 
besöken och av utlåningen jämfört med 
samma period förra året. Man kan göra 
reflexionen att ett bra läge och ett litet, 
väl skyltat bestånd kan ge mycket värde 
för pengarna.

Träffpunkt Enebyberg

Ett helt nytt samarbetskoncept – Träff-
punkt Enebyberg – har arbetats fram av 
kommunen och  kyrkan i kommundelen 
Enebyberg. Vid invigningen i januari 2007 
klipptes inget band, i stället knöts ett fler-
tal band ihop. I ett ombyggt och totalre-
noverat hus med generöst öppethållande 
för kommundelens cirka 4.000 invåna-
re finns kommunens och kyrkans öpp-
na förskolor, ungdoms- och seniorverk-
samhet. Biblioteket och en reception med 
café är navet i verksamheten, som byg-
ger på alla personalgruppernas samver-
kan. De äldre i seniorgrupperna och de 
yngre i förskola och fritidsgård utnyttjar 

ofta biblioteket. De lånar, läser, 
gör utställningar, besöker vuxen- 
eller barnprogram m.m.   

Danderyds gymnasiebibliotek 

Danderyds gymnasiebibliotek, 
med service till 1.200 elever, rus-
tades upp under våren med hyl-
lor på hjul, nytt tidskriftsrum, 
nya bord, stolar och belysning. 
En ny receptionsdisk och om-
byggnad av arbetsrummet kom-
mer inom kort. Biblioteket ligger 
centralt i skolan för eleverna och 
nära personalrummet. 

Karin Garmer
Danderyds bibliotek

Låna • Lära • Läsa 
Norrtälje

Asplundhuset/Stadsbibliote-
ket och Tidskriftsbiblioteket 
har omorganiserats och en ny 
enhet bildades den 1 sep. Inom 
enheten finns tre sektioner med 

ansvar för målområdena Låna, Lära, Läsa. Varje sek-
tion inrymmer verksamhet för barn, unga och vuxna. 
Johanna Hansson är chef för den nya enheten med cir-
ka 90 anställda. Två sektionschefer har också tillträtt: 
Anne-Marie Evers för Lära och Karin Runevad för 
Läsa. ”Låna”chefen kommer att utses under hösten, 
till dess vikarierar Kia Gumbel som sektionschef.
 En av anledningarna till omorganisationen är att 
biblioteket redan nu ska börja utveckla arbetssätt och 
verksamhet inför det nya utbyggda Stadsbiblioteket 
som planeras stå klart 2013.

/KM

Sundbyberg Kungsholmen/Stockholm

Språkpåsen
För åtta år sedan startade vi med Läspåsen 
i Sundbyberg. Då i form av ett projekt med 
fyra förskoleenheter. Varje förskola fick ett 
hundratal böcker och ett boktråg.
 Nu går vi ut till alla 26 förskolor i kom-
munen. Syftet då som nu är att väcka och 
stimulera föräldrarnas intresse att läsa till-
sammans med sina barn. Böckerna lånas di-
rekt från förskolan i en grå linnepåse med 
rött tryck. 

 Förra hösten tog vi med böcker på an-
dra språk än svenska till förskolorna. Vi 
kontaktade först förskolan för att fråga 
vilka andra språk som barnen pratade. Se-
dan plockade vi ner ett smakprov på en till 
tre böcker på det språket. Vid föräldrafi-
kan på förskolan gick vi runt och prata-
de med föräldrarna och uppmuntrade dem 
att gå till biblioteket för att låna fler böck-
er på sitt språk.
 Det är viktigt att barnen känner sig stol-
ta över sitt språk och det väckte idén till en 
tygpåse, där ordet bok står på alla språk, 
som talas på förskolorna i Sundbyberg. Li-
ons finansierade kassen.
 Vi tycker oss ha märkt ett ökat intres-
se för att låna böcker på andra språk än 
svenska. Vi lånar t.ex. in fler böcker på 
språk som vi inte har själva.

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

Arkipelag under 
Almedalsveckan
Inom ramen för Arkipelagprojektet anord-
nade Lärcentrum Gotland två offentliga se-
minarier under Almedalsveckan i Visby. Den 
samlande rubriken för de mycket välbesök-
ta seminarierna var Arbete + lärande = ut-
veckling. Vi var sex personer som repre-
senterade Norrtälje kommun, som liksom 
Gotland, Orust, Västervik och Östhammar 
deltar i projektet, vilket delvis finansieras 
med EU-medel. Våra fem likartade kom-
muner arbetar med att höja utbildningsni-
vån, öka kompetensen och öka kännedo-
men om distansstudier för vuxna som bor 
i skärgården. Att skapa och utveckla lär-
centra är betydelsefullt i projektet. Fråge-
ställningarna för seminarierna löd: ”Vad har 
vuxenutbildning med regional utveckling att 
göra?” och ”Från det globala till det lokala 
– mot en ny vuxenutbildning?”. 
 Diskussionerna rörde sig bl.a. om det 
intressanta i att Näringslivsdepartementet 
och inte Utbildningsdepartementet enga-
gerar sig i frågor som gäller vuxnas livslånga 
lärande och att det nya kunskapssamhäl-
let kräver en annan typ av socialförsäkring 
som innefattar möjligheter att finansiera 
studier under olika perioder av livet.

Kerstin Berg
Norrtälje bibliotek

Tidigare artikel om Arkipelagprojektet i Länsnytt 2007:2

Täby

Högskolecentrum
Täby högskolecentrum är ett projekt som 
syftar att ytterligare bredda kommunens ser-
vice till invånarna genom att skapa möjlig-
heter för dem att enklare studera på hög-
skolenivå.

 Det ska ske, är tanken, genom att skapa 
en infrastruktur bestående av effektiv studie-
handledning, tillgång till Lärcentrum, bredd-
ning av nät- och distansstudiet samt på sikt 
förhoppningsvis utlokalisering av kurser 
från universitet och högskolor till Täby.
 I april förra året byggde vi upp ett provi-
soriskt Lärcentrum i huvudbibliotekets läse-
sal i Täby C, som alltfler studenter har upp-
täckt och glädjande nog använder. Det går 
till så att studenterna ansöker om lösenord 
hos oss och sedan får fri access till internet, 
office-paketet och gratis utskrifter.
 I höst får vi tillgång till nyrenoverade 
lokaler i Bibliotekshuset i Täby C med 
klassrum och studievägledning. Lärcen-
trum kommer då att flytta ut från biblio-
teket och etableras i ett närbeläget utrym-
me och också öka öppethållandet till 24 
timmar om dygnet.

Eva Minten
Projektsamordnare

Täby högskole- och kunskapscenter

Solna

Science café
Kungsholmens bibliotek skall i höst star-
ta en verksamhet med Science Café – en 
serie cafésamtal där forskare i dialog med 
allmänhet, och under ledning av en mode-
rator, samtalar kring ett givet ämne under 
några kvällstimmar. Exempel på ämnen kan 
vara stadsplanering, barn och sömn, svens-
ka studenters psykiska ohälsa m.m. Sci-
ence Caféer har tidigare givits på Stock-
holms akademiska forum i Kulturhuset 
men ännu aldrig provats på bibliotek. Ini-
tiativtagare är föreningen Vetenskap & All-
mänhet (VA). Givetvis håller vi till i vårt 
trevliga Café Mer Smak! För mer infor-
mation om Science Café-verksamhet se 
gärna www.sciencecafe.se 

Marie Gustavsson
Kungsholmens bibliotek

Summeraction
I Solna pågick i juli ett EU-ungdomsutbyte 
med ungdomar från Polen, England, Frankri-
ke och Skottland, ”Summeraction in Solna”. 
Utbytet arrangerades av ungdomsledarna i 
Solna stad med stöd av Ungdomsstyrelsen. 
Avslutningen på utbytet var en heldag som 
arrangerades på biblioteket i Solna C. Ung-
domar från varje land berättade om sitt land 
och illustrerade med bilder, musik och film. På 
eftermiddagen fick allmänheten se vad grup-
pen jobbat med under sin tid i Solna, bl.a. film, 
musik och dans. Inspirerande och roligt att se 
så många duktiga ungdomar samarbeta över 
språkbarriärerna!

Karin Walterson
Bibliotekarie barn & ungdom

Solna stadsbibliotek

Sommarkassen
Hemliga böcker i sommarkassar. Sex pocket-
böcker ligger i kassen och man får inte kika 
innan man lånar! Spännande att packa upp 
det bibliotekets Eva Hammarstrand Kröll 
(bilden) packat ner.

Eva Bergström 
Österåkers bibliotek

Österåker



I en artikel i Biblioteksbladet (2006:5) diskuterar Johanna Hans-

son och Malin Ögland olika perspektiv på barnbiblioteket. Vad 

tycker du?

Det känns viktigt att bibliotekens barn- och ungdoms-
avdelningar varken blir enbart ängsligt konkurrerande 
”upplevelserum” eller agerar kompenserande för t.ex. 
bristande resurser när det gäller skolbibliotek. Biblio-
teken ska i första hand fungera som alternativ genom 
att vara en plats där det inte kostar pengar att vara och 
göra saker. Och genom att vara en plats fylld med olika 
medier att ta del av och få tillgång till på olika sätt. En 
unik kombination, särskilt i ett samhälle som så ofta är 
kommersiellt orienterat.

 
Du har varit med och startat bloggen Flaskposten, där det sägs 

”att blogga är lite som att skicka flaskpost”. Hur började det?

Vi startade Flaskposten i oktober 2005. Vi hade börjat 
jobba som barnbibliotekarier och ville utbyta tips och 
erfarenheter, men även göra något kul tillsammans fast 
vi jobbar på olika ställen. Idén med Flaskposten är att 
skapa ett slags gemensam anslagstavla med tips för barn 
och unga, samt att försöka involvera besökarna på olika 
sätt, t.ex. genom att publicera deras egna boktips. 
www.flaskposten.blogspirit.com

 
I Flaskposten har ni börjat med s.k. Bookcrossing. Hur går det till?

Det är ett litet sidoprojekt. Vi registrerade några böcker 
på den internationella BookCrossingwebbplatsen. Sedan 
annonserade vi genom Flaskposten att vi placerat ut 
titlarna på olika ställen och hoppades att någon skulle 
hitta, läsa och lägga ut dem på nytt, och dessutom gå in 
och anmäla detta på BookCrossingsidan. Det är en rolig 
idé att skicka ut böckerna på en resa som man kan följa, 
men de verkar ha fastnat lite på vägen…  

Hur ser du på bloggens utveckling?

Bloggens breda genomslag de senaste åren har skapat ett in-
formationsbrus där det gäller att sortera bort mycket för att 
hitta det som känns relevant. Själv har jag alltmer övergått 
från att följa bloggar av karaktären allmänt tyckande i di-
verse frågor och i stället inriktat mig på sådana där ett visst 
ämne står i fokus. Det känns helt enkelt mer intressant med 
det ämnesspecifika än det personspecifika. Som publicerings-
verktyg tycker jag fortfarande att bloggen är ett fantastiskt 
användarvänligt och bra redskap. 

 
Vilken av dina arbetsuppgifter tycker du bäst om?

Att prata med (snarare än för) människor om böcker, och att 
hitta på och genomföra olika idéer för detta, som bokskola 
med förskolegrupper, bokmärkestillverkning, höstens bok-
klubb med nioåringar och såklart Flaskposten! Det ska vara 
koncept som känns roliga men också enkla att arbeta med. 
Jag har upptäckt att ”less” faktiskt ofta blir ”more”, så från 
att ha varit en utpräglad maximalist som ska få med allt, 
försöker jag nu ständigt bli alltmer av cool minimalist.
 

En bok du vill tipsa om?

Min bokrekommendation i allmänhet är att många fler 
vuxna då och då skulle läsa lite barn- och ungdomsböcker, 
för sin egen skull alltså. Gränsen borde inte vara så skarp. 
I startpaketet skulle jag packa ner: bilderboken Lennarts 
listor, kapitelböckernas kapitelbok Kråkans otroliga liftar-
semester och Johanna Thydells I taket lyser stjärnorna. Då 
kan man bara inte bli besviken.
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Marcus Green

Johanna Nylund       

Johanna Nylund är barnbibliotekarie 
vid Vaxholms bibliotek. Hennes 
magisteruppsats heter ”Från 
tanke och så rakt ut. Bloggen – ett 
webbpubliceringsverktyg med sociala 
och kulturella användningsområden”.
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