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Trevlig höstläsning!

”Bemötande på bibliotek 
– både service management och solidaritet”. 
Karin Sundströms rapport ger flera ingångar till hur och varför 
vi ska bli mer professionella i vårt bemötande på biblioteken.

Ingrid Elam ” Fånga dina värderingar”
En föreläsning i spelbomskan, Odengatan 63, 21 oktober 
kl. 9.00 -11.30

Nytt och bättre EBSCO 
 Våra EBSCO-tjänster har fått ett fräschare och modernare 
utseende med det nya gränssnittet och det är mycket enkla-
re att använda tjänsten. Sökskärmen har nu ett mer google-lik-
nande utseende.  
  När man loggar in i EBSCO-tjänsten kan man nu välja mellan 
flera databaser. MasterFile Premier (1,750 tidskrifter och böck-
er), Library & Information Science,  Teacher Reference service 
och nu också GreenFile. Där hittar man artiklar om miljö- och 
klimatfrågor.  Cirka 4.700 artiklar finns i fulltext.
Läs mer på www.ebscohost.com/2.0. EBSCO host Premier er-
bjudes som ett länsavtal i KULDA.
Lisbeth S. Káplár 2008-07-04

Kontrasten var tydlig när jag häromdagen var på biblioteket i Alby där bibliotekarien välkomnade sina besökare genom 
att ta i hand. Det är viktigt hur vi bemöter våra besökare och helt grundläggande är att visa att man ser och på olika 
sätt välkomnar de som stiger in i biblioteket.

Regionbiblioteket har under 2008 haft Bemötande som ett tema. Föreläsningar, studiedagar och annat på temat har ge-
nomförts och sker även fortsättningsvis under hösten. Dessutom har vi under september publicerat en studie av Karin 
Sundström med titeln: Bemötande på bibliotek, både service management och solidaritet. Karin belyser olika aspekter 
av bemötande. Det handlar om vad rummet signalerar, hur skyltningen fungerar, syn på etik och på hur kundens kun-
skaper tas emot och används. Det handlar om personalens utbildning och kunskap, men kanske allra mest om deras 
förhållningssätt och attityd. Studien belyser både det fysiska och det virtuella mötet. Den finns på Regionbibliotekets 
webbplats och ges ut som nummer två i Regionbibliotekets nya skriftserie.

Biblioteken kommer alldeles säkert att betona vikten av ett gott och professionellt bemötande allt mer. Ett exempel på 
det är försök med biblioteksvärdar på olika platser. Det gäller att ta intryck av andra näringar och pröva sig fram till 
den nivå som är lämplig på det egna biblioteket.

Bemötandet av nya användare och de gamla är lika viktigt. Att på olika sätt se till att de trogna 
återkommer och i sin tur ger information till andra. På olika sätt måste vi värna om de 
som redan är inne i systemet. Det finns bibliotek som framgångsrikt prövat system 
med VIP-kvällar, förmånskunder med mera.

I detta intressanta nummer av Länsnytt finns bland annat en beskrivning av 
bemötandearbetet vid Sollentuna bibliotek. Artikeln följs upp i nummer fyra.

Välkommen till en trevlig höst i bemötandets tecken. 

För inte så länge sedan klev jag in på ett filialbibliotek i en svensk kommun. Det var 
första gången som jag gick in där, ett spontanbesök efter att jag fått syn på biblioteks-
skylten. Entrén såg tråkig ut som den gör på en del bibliotek och väl inne möttes jag 
av den sedvanligt för stora disken. Tre personer befann sig innanför disken och jag 
drog slutsatsen att det var bibliotekspersonal. De ägnade inte mig ett ögonkast utan 
var invecklade i ett samtal som inte direkt hade med informationsförsörjning att göra. 



4 5

Nordic Game 2008 i Malmö

Inte bara barn och ungdomar

Barn intresserar sig mer och mer för spel nu 
när det nästintill blivit en del av vardagen 
för de allra flesta. Många familjer har en 
hemdator och många är uppkopplade mot 
nätet, på dagis finns ofta en speldator eller 
konsol att tillgå; spelmöjligheterna är där-
med oändliga. 
 När storproducenter av leksaker börjar 
inse vilken enorm potential det finns i spe-
lindustrin (den har för längesedan passerat 
filmindustrin gällande omsättning) börjar 
det hända saker. Tidigare har barnen fått 

nöja sig med relativt enkla spel (vilket inte 
är fel i sig, men något som kanske tyder på 
att vi underskattat barnen?), men när jät-
ten LEGO ger sig in i branschen finns helt 
plötsligt enorma resurser för att skapa något 
mer än peka-och-klicka-spel. 
 Spel på biblioteken fokuseras på barn och 
ungdomar, och spel anses inte vara något för 
s.k. vuxenbibliotekarier att ta tag i, trots att 
medelåldern på dem som spelar i Europa är 
drygt 30 år. Vi kanske kan hoppas på för-
ändring av bibliotekariernas attityd.

Föråldrad debatt om etik

På biblioteken handlar spelsamtalen ofta om 
moral, etik, spelberoende och fulkultur, vilket 
tyder på mycket lite förståelse kring spelan-
det. Varför behandlar vi inte spel som våra 
andra medier, dvs böcker, film och cd-skivor?  
En av programpunkterna hade just etik och 
moral som rubrik, men personligen tycker 
jag debatten som sådan känns väldigt för-
åldrad. Jämför med videovåldsdebatten på 
åttiotalet. Idag görs det reklam över hela 
stan när Saw 4 (en typisk s.k. våldsfilm) har 
premiär. Är det för att samhället blivit råare 
och mer avtrubbat eller för att samhället 
förstått att bara för att du kan se någon 
göra en karatespark på film betyder det inte 
att vi alla kommer att sparka ner varandra 
hejvilt? Kanske har samhället blivit mer 
tolerant mot subkulturer? Jag tror mer på 
det sistnämnda. 
 Christofer Sundberg från Avalanche 
Studios i Stockholm menar att ett spel själv-
klart ska vara beroendeframkallande. Om 
spelaren inte kan släppa handkontrollen är 
det ett gott betyg. Han betonar dock att det 
givetvis inte ska vara beroendeframkallande 
som narkotika, en vanvettig jämförelse som 
föräldraorganisationen Fair Play sneglat mot 
i sina kampanjer.  
 Under en annan föreläsning uttrycker 
den japanske speldesignern Fumito Ueda, 
skaparen av de fantastiska spelen Ico och 
Shadow of The Colossus, det så här:
   - Jag vill inte att folk ska spela mina spel 
för att slå ihjäl lite tid. Jag vill att spelen ska 
skapa starka känslor, bli en del av deras liv 
och förändra dem. Du ska bli lika berörd av 
mina spel som av att ha läst en fantastiskt 
bra bok. 

MMO-spel

Onlinespelen kommer starkt. CCP ligger 
bakom spelet Eve Online, ett MMO-spel 
(massively multiplayer online game) som 
har drygt 230.000 användare.  
 Om World of Warcraft är en nöjespark, 
styrd och reglerad via begränsningar, så är 

Spelmässan Nordic Game i Malmö anordnades för femte året i rad och blir bara 
större och större. Det här året deltog tusentals personer i föreläsningar, work-
shops, utställningar och djupa diskussioner kring det nya heta. I år även en s.k. 
”recruitment hall” där spelföretagen genomför anställningsintervjuer på plats. 
Det skriks nämligen efter personal eftersom branschen fullkomligt exploderat 
de senaste åren. När musik- och filmförsäljningen är på dekis kommer spel-
branschen och klampar in på scenen med stormsteg. 

Mervärde till tv-tittandet ger

Kunskapsspanarna 
I september lanseras den nya sajten i Regi-
onbibliotekets regi - Kunskapsspanarna.se. 
Kunskapsspanarna är ett nygammalt sam-
arbete mellan Kunskapskanalen och Frå-
ga biblioteket, ett sätt för båda parter att 
dra nytta av varandras goda renommé i sin 
marknadsföring. 

Vad innebär då Kunskapsspanarna rent 
konkret? Jo, det går till så att biblioteka-
rier på olika typer av bibliotek runtom i 
Sverige plockar fram vidareläsningsförslag 
i anslutning till Kunskapskanalens program-
serier. Dessa ”kunskapsspaningar” publice-
ras på en egen webbplats, dit Kunskapska-
nalen hänvisar, både från sin webb och från 
tv-rutan. 

”Spaningarna” består av tips på webbplat-
ser eller böcker där tv-tittarna kan fördjupa 
sin kunskap om t ex familjerelationer, katt-
djur, DNA och annat som Kunskapskana-
lens program handlar om.

Samarbetet mellan Kunskapskanalen och 
Fråga biblioteket har pågått sedan kanalen 
startade, med ett uppehåll under det senas-
te året. Men nu drar det alltså igång igen 
med en helt ny webbplats och adress – Kun-
skapsspanarna.se. Uppåt tjugo biblioteka-
rier deltar i nuläget, men det finns utrym-
me för fler.

Kunskapskanalen har bidragit med medel för 
arbete med webbplatsen. Förutom under-
tecknad, arbetar Lena Hagberg vid Stock-
holms stadsbibliotek med Kunskapsspa-
narna.

Är Kunskapsspanarna något du skulle vilja 
veta mer om eller rentav delta i själv? Kon-
takta mig gärna!

Anna-Stina Axelsson, utvecklingsledare
anna-stina.axelsson@kultur.stockholm.se
Tel. 08-508 31 245

Eve Online en stor lekplats där du kan göra 
vad du vill. Det är den nya generationens on-
linespel. Nöjesparker tenderar att bli tråkiga 
efter ett tag på grund av alla regler. I Eve 
Online finns det inga regler, ingen polis… 
Det är som en stor sandlåda där deltagarna 
själva bestämmer. 
 I ett modernt MMO är det den sociala 
dimensionen som är själva spelet. 

Nätet då?

Den rådande trenden gällande nätet är helt 
klart socialt nätverkande via exempelvis 
Facebook, Skype och World of Warcraft. 
Det finns idag drygt en miljard användare i 
de sociala nätverken över hela världen och 
154 miljoner människor loggar in dagligen. 
Nästa steg blir internet i 3D. Second Life har 
varit starten, men till följd av svaga datorer 
och långsam uppkoppling blir det för segt 
för att locka till seriös användning. 
 Trenden går mot mer innehåll, s.k. ”rich 
media”, och upplevelser, samt mot använ-
darskapat innehåll. Det är användarna 
själva som kommer att ta kontrollen (tänk 
Webb 2.0 och Stockholms stadsbiblioteks 
nya webbplats, biblioteket.se).
 2011 tror man att internettrafiken kom-
mer vara 17 gånger snabbare än den är 
idag. 
 På Nordic Game 2008 handlade det om 
att nätverka, informera sig, diskutera och 
fördjupa sig i nutiden och framtiden.  
Framtiden för nätet: Det handlar om kolla-
borativt användargenererat innehåll i 3D. 
Framtiden för spelen: Fokus kommer att 
ligga på att ge karaktärerna mer liv och 
känsla. 
 I stort kommer de sociala nätverken, 3D 
internet och spelen att integreras mer och 
mer allt eftersom tekniken tillåter det. 
 
Mattias Pettersson, 
Farsta bibliotek

Spelmässan Nordic Game i Malmö, Foto: Mattias Pettersson

Vill du kommentera artikeln, 
skriv gärna till redaktionen.
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Skolbiblistan – en rapport

I Skolan

I maj 2007 kontaktade Anette mig och 
frågade om jag ville skriva en rapport om 
skolbiblistan. Då jag själv arbetat som 
skolbibliotekarie sedan 2002 och följt 
skolbiblistans inlägg som prenumerant, 
tyckte jag att detta lät mycket intressant 
och tackade ja till uppdraget, vilket resul-
terade i rapporten ”[Skolbib] någon som 
har tips på …?- en rapport om skolbiblistan 
2001–2007” .
 Syftet med rapporten var dels att sam-
manfatta vilka ämnen som har varit viktiga 
att diskutera och frågor som har fått mycket 
utrymme, dels att försöka belysa vilka funk-
tioner listan fyller för sina prenumeranter. 

Rapporten – Vanliga ämnen och diskussioner

Inläggen spänner över många ämnesområ-
den. Medlemmarna ställer frågor om stort 

Skolbiblistan är en e-postlista för skolbibliotekarier och andra med intresse 
för skolbiblioteksfrågor. Diskussionslistan har funnits sedan 1999 och har 
idag ca 1000 medlemmar som dagligen utbyter frågor och tankar via e-post. 
Skolbiblistan administreras av Myndigheten för skolutveckling under ansvar 
av Anette Holmqvist.

och smått, utbyter kunskaper, erfarenheter 
och tankar som tillsammans utgör ett om-
fattande informationsmaterial.
 Dessutom når väldigt mycket information 
ut till skolbiblioteken via listan, framför 
allt om kurser, seminarier och mässor. 
Prenumeranterna delar ofta med sig av ny-
heter, artiklar och länktips inom relevanta 
områden.
 Prenumeranterna frågar ofta efter förslag 
på böcker och webbresurser men även efter 
praktiska tips kring arbetsrutiner, inköp och 
datorsystem. Många vill utbyta erfarenheter 
kring arbetsmetoder, läsprojekt eller sam-
arbeten med lärare. Vanliga diskussioner 
handlar om skolbibliotekariers yrkesroll 
och arbetsförhållanden eller hur man kan 
undervisa elever i informationssökning och 
bibliotekskunskap.

Diskussioner på listan

Rapporten visar att ett par diskussionsäm-
nen väckt ett större intresse och återkom-
mit under åren. Exempelvis har frågan om 
kompensation för inläsning av barn- och 
ungdomslitteratur diskuterats vid ett flertal 
tillfällen. Många skolbibliotekarier håller 
regelbundna bokprat och läser in väldigt 
mycket litteratur, och efterlyser argument 
för att få ersättning för denna arbetstid. 
Andra frågor har berört skolbibliotekarier-
nas arbetsförhållanden, många  arbetar med 
eget ansvar för bibliotek på stora skolor, och 
vill byta erfarenheter med andra i liknande 
situation. 
 Intresset för informationskompetens och 
pedagogiskt biblioteksarbete återkommer 
ständigt.  Mer övergripande diskussioner 
kring skolbibliotekariernas uppdrag har 
ökat, t.ex. det allt bredare utbudet av fria 
informationskällor på Internet. 
 Andra intressanta diskussioner som fått 
utrymme under senare år har handlat om 
användandet av Wikipedia som källa i 
skolan och hur man kan göra elever mer 
medvetna om den källkritiska aspekten. 

Hanna Johansson,
Enskilda gymnasiet

Upplägget gällde tre av gymnasie- skolans 
åk 2-klasser; två med naturvetenskaplig 
inriktning och en musikklass. Själva dagen 
inleddes med en föreläsning i skolans aula. 
Jag berättade något generellt om renäs-
sansens litteratur, det elisabetanska dra-
mat, om Shakespeares författarskap samt 
specifikt om några utvalda pjäser. Före-
läsningen hölls på engelska och varvades 
med tidstypisk musik som jag framförde 
med luta och sång. Jag hade även skaffat 
fram renässanskläder som bars under före-
läsningen, allt för att försöka ge en känsla 
av tiden. 

Ett annorlunda bokprat

 Vi hade också förberett en överraskning 
för eleverna. I slutet av föreläsningen berät-
tade jag om Macbeth, och efter det spelade 
de två lärarna och jag upp den berömda 
scenen med häxorna från sagda pjäs, i full 
mundering. Bubbla bubbla, ont fördubbla, 
kittel kittel, sjud och bubbla! Eleverna blev 
milt sagt häpna av att se sina lärare bete 
sig på detta vis och skrattade rätt så gott. 
 Senare på eftermiddagen beskådades 
Baz Luhrmans filmatisering av Romeo 
and Juliet, vilket var en av pjäserna som 
eleverna skulle arbeta vidare med. Eleverna 
fick också tillfälle att se en uppsättning av 

Förra året började jag arbeta som nyutexaminerad bibliotekarie vid Värmdö 
gymnasiebibliotek. I tjänsten ingår bland annat de sedvanliga bokpraten. Men 
genom samtal med olika lärare på skolan kom vi fram till ett sätt att utveckla 
bokpratet. Jag fick tillfälle att väva ihop min bibliotekarieutbildning med ett rent 
privat intresse: historisk re-enactment. Tillsammans med svenskläraren Jessica 
Vieglins och engelskläraren Ann-Christine Hagström föddes snart idén till en 
temadag, i detta fall om Shakespeare.

Hamlet, som just i skrivande stund spelas 
på Dramaten i Stockholm.  

 Det blev ett spännande sätt att i närbild 
gå in i ett författarskap samtidigt som 
man försöker se kontexten. Ett försök att 
återskapa och levandegöra en liten bit av 
historien, och samtidigt visa på moderna 
bearbetningar av ett klassiskt material. Vi 
upplevde det som ett lyckat samarbete mel-
lan svensk/engelskämnena och biblioteket. 
Vi är i alla fall övertygade om att eleverna 
inte kommer att glömma bort dagen i första 
taget!

Fia Larsson
Värmdö gymnasiebibliotek.

Fia Larsson,  Ann-Christine Hagström och Jessica Vieglins

Skolbib] någon som har tips på …? 

- en rapport om skolbiblistan 2001–
2007 finns tillgänglig på Myndigheten 
för skolutvecklings webbplats:
http://www.skolutveckling.se/innehall/
kunskap_bedomning/skolbibliotek/
skolb  iblistan/rapport/
 Där ligger även enkätundersökningen 
som hör till rapporten:
http://www.skolutveckling.se/innehall/
kunskap_bedomning/skolbibliotek/
skolbiblistan/enkat/

Vill du kommentera artikeln, 
skriv gärna till redaktionen.
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Studieresa för biblioteks 
chefer till Norge

Regionbiblioteket gör

Bland de många små roliga idéerna har jag 
tre favoriter (det kanske märks att jag tän-
ker mycket på Barnens Eget Bibliotek i Sten-
hamra…).    
      
            I Bekkestua bibliotek fanns ett napp-
träd, där barnen kunde lämna sina nappar 
när det var dags att sluta med det. Det fanns 
nappar från ca 10 år. Ett riktigt konstverk 
med färgglada snören, nappar och lövgir-
lander! 

             I Asker hade man skapat ett bokorm-
kort för barn som hade läst 50 böcker under 
ett år. Kortet var giltig ett år och med det 
och bibliotekskort kan man få rabatt i piz-
zeria, bio, simhall och kulturhuset. På barn-

avdelningen hade de en skärm med bildspel 
av alla bokormar. I Tønsberg bibliotek or-
ganiseras en väldigt populär teckningstäv-
ling för barn. Vinnarna får sina verk publi-
cerade som bibliotekets bokmärken.

            En större idé hade förverkligats med 
hjälp av sponsorpengar i Kongsbergs bib-
liotek: Devotek lab, ett vetenskapscentrum 
för barn och ungdom. Det fanns Energilab 
och Teknolab i två rum på biblioteket. Där 
kunde man bl.a. programmera enkla robo-
tar, få en radio fungera med vindkraft (det 
finns en vindtunnel!), bygga med lego, se 
hur solen och globen ligger dag och natt och 
vid olika årstider, göra vågor i ett akvarium, 

3D-designa och skriva ut föremål med en 
3D-skrivare. Kvällstid ordnas forskarkurser. 
Allt gratis! Många vetenskapsintresserade 
pojkar och flickor har hittat hit, där de inte 
betraktas som nördar eller freaks. Mycket 
i folkbiblioteken känns så tjej- och skönlit-
teraturinriktat, så det här kändes som ett 
bra sätt att lyfta den andra sidan av folk-
biblioteket!
 Många bibliotek hade dataspel för barn 
och ungdom samt musikinstrument att an-
vända i biblioteket eller t o m för att låna 
hem. Trådlöst nätverk fanns väl i alla de 
besökta biblioteken. Mycket hade satsats 
på inredningsdetaljer och olika sätt att 
skylta. T.ex. i Asker hade man dukning 
vid kokböcker, på barnavdelningen fanns 
Emils snickarbod. I Kongsberg hade ett 
deckarhörn inretts i Agatha Christies anda: 
sammetsgardiner, ormbunke på en piede-
stal, korgstol, virkad bordduk och bokhyl-
lor i mörkt trä. Noter på golvet visade väg 
till musikrummet i Kongsberg. I Handels-
högskolans bibliotek hade olika korridorer 
egna färgteman som fortsatte i möbler och 
som gör det lättare att orientera. I Bek-
kestua fanns käpphållare vid disken, en li-
ten men viktig detalj för den som kommer 
till biblioteket med käpp eller gångstavar.

I maj var vi många bibliotekschefer från Stockholmsområdet som besökte sju bibliotek i Norge. 
Det var givande att tala med kollegor och jämföra erfarenheter inom olika områden. Att se oli-
ka bibliotek är alltid inspirerande och jag kom hem till Ekerö med många små och stora idéer. 
Här berättar jag om några intryck och saker jag särskilt uppmärksammade.

Och sist men inte minst: ett nationellt bib-
liotekskortsystem. Ett kort till landets alla 
bibliotek skulle jag också vilja ha!
 Mer detaljerad information kan läsas på 
respektive biblioteks webbsida.

Anne Appehl
Ekerö bibliotek

1
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Nappträd

Robotar

3D Hand

Klättervägg

Äppelhagen. Foto: © Beate Ellingsen AS

Bokorm2

De besökta biblioteken:
Handelshøyskolen BIs bibliotek, Nydalen 
http://www.bi.no/bibliotek  
Bærum, Bekkestua och Bærum, Sandvika 
http://www.barum.folkebibl.no/
Asker http://www.askerbibliotek.no/ 
Drammens sambibliotek http://www.dram-
mensbiblioteket.no 
Kongsberg bibliotek http://www.kongs-
berg.kommune.no/kultur/bibliotek/de-
fault.html 
Tønsberg bibliotek http://www.tonsberg.
folkebibl.no/ 
Foto: Heli Renmans, om inget annat anges
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Utan spaning - ingen aning
Vad är omvärldsanalys?

Margareta Nelke beskriver omvärldsana-
lys så här:
”Omvärldsbevakning och omvärldsana-
lys är en process för att systematiskt be-
vaka och analysera faktorer i omvärlden 
som påverkar ett företags eller en organi-
sations nuvarande och framtida utveckling 
och framgång. Omvärldsanalyserna utgör 
underlag för strategiska beslut beträffan-
de nuvarande och framtida verksamheter.” 
(Nelke sid 6)
 Omvärldsanalysens upplägg och organi-
sation är beroende av varför man omvärlds-
bevakar. Med ett reaktivt syfte vill man göra 
förutsägelser om omvärlden. Med ett pro-
aktivt syfte vill man generera nya idéer till 
verksamheten. 
 Hur kan omvärldsanalys gå till?
Allmän omvärldsanalys är ofta en del av or-
dinarie verksamhet, medan omvärldsanalys 
med anledning av en viss fråga kan liknas 
vid ett projekt. De olika delmomenten kan 
beskrivas så här: 

1. Fokusering
2. Insamling
3. Bearbetning och analys
4. Kommunikation 
5. Handling

Upplägg och organisation

De flesta tycker om att omvärldsspana. Vi 
människor mår bra av att få vara nyfikna 
och delta i nätverk, och det ger variation i 
arbetet. Samtidigt måste vi ha en viss struk-
tur på arbetet för att det ska leda någon-
stans. Den bästa uppmärksamheten finns i 
mötet mellan ordning och kaos. Gediget ar-
bete kombinerat med ögonblickets inspira-
tion! Kombinera gärna stående bevakning 

(via RSS, agenter, statistik, regelbunden koll 
osv) med att spana på allt oväntat som stick-
er ut och ska bilda trend!  
Här är några varianter på omvärldsana-
lys:

Alla spanar på överenskomna områden, •	
och rapporterar till en samordnare som 
analyserar och sammanställer.
Några personer ägnar mycket tid åt att •	
spana och utgör tillsammans en grupp 
som analyserar och sammanställer ma-
terialet.
Så mycket material som möjligt köps in •	
utifrån i form av agenter, trendrappor-
ter och konsulttjänster. En samordnare 
tar hand om materialet. 
En organisation som satsar stort på kon-•	
tinuerlig omvärldsanalys inrättar en sär-
skild enhet för detta, och dessutom är 
alla anställda spanare enligt en avance-
rad modell. Utöver detta anlitar man ex-
terna informatörer och lobbyister (Fran-
kelius respektive Hamrefors)

Ju fler som är inblandade, desto större en-
gagemang får man. Men desto svårare blir 
det att ta hand om informationen (bra ru-
tiner krävs!). Störst träffsäkerhet får man 
med ”lagom” många engagerade. 
Spaning

Det finns många olika sätt att omvärlds-
bevaka på:

Man kan göra en omvärldskarta för att •	
få en aktuell bild av den värld man ver-
kar i. Det är lämpligt inför en föränd-
ring, eller årligen för att se förändring-
ar över tiden.
Man kan utöva trendspaning och spana •	
målinriktat inom ett visst område.

Man kan arbeta med kontinuerlig scan-•	
ning, som en form av löpande bevak-
ning.
Man kan arbeta med intuitiv eller ospeci-•	
ficerad bevakning, vilket är bra som krea-
tivt komplement till andra metoder. 

Informationssökning generellt kan vi bra 
på biblioteket. Men här är det är viktigt 
att samla information på rätt nivå. Ju mer 
detaljerat och ju tidigare källa, desto mera 
arbete krävs. Och till skillnad från när våra 
besökare frågar, så är det vi som bestämmer 
detaljnivån. Målet är en lagom överblick och 
att undvika både informationsöverskott och 
blinda fläckar.
Analys

Omvärldsanalys sker idag mot bakgrund 
av igår och med sikte på imorgon. Det kan 
vara ganska lätt att svara på vad som hän-
der, men betydligt knepigare att säga varför 
det händer. Och riktigt svårt är det att svara 
på vad det som händer innebär på sikt, och 
för oss! Allra svårast att förutse är sådant 
som ändrade levnadsmönster. Vad innebär 
till exempel de digitala tjänsterna för folk-
biblioteken i framtiden?  
Till sist

Ett lyckat omvärldsarbete är både stimule-
rande för medarbetarna och framgångsrikt 
för organisationen. Detta är några av kärn-
frågorna för arbetet med omvärldsanalys:
Val av mål och metod

Engagera många goda spanare och någon sam-

ordnare

Finna former för att ta hand om all input

Förmedling av resultaten

Ha kul och låt sig inspireras av varandra!

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Läs gärna hela artikeln på regionbibliote-
kets hemsida, där finns också litteratur och 
lästips. Denna artikel är en förkortad och 
förenklad version av Karins artikel som man 
kan hitta på http://www.regionbiblioteket.
stockholm.se/publicerat

Sedan i våras har Järfälla folkbibliotek ny 
chef, Birgitta Vinnå, efter Kaisa Nordberg, 
som har gått i pension.

Hej Birgitta! Vem är du och var kommer 
du ifrån?
 - Jag är bibliotekarie och har arbetat 
med det mesta inom biblioteksvärlden. 
Sedan 1980-talet har jag arbetat inom 
Stockholms stadsbibliotek, SSB. Min första 
chefsbefattning var på Vantörs bibliotek i 
mitten av 1990-talet. Jag har nyligen varit 
tjänstledig i tre år för att arbeta med organi-
sationsutveckling på ett privat företag. Det 
gav många intressanta perspektiv på kom-
munal verksamhet och lockade mig tillbaka 
till bibliotek. Nu kommer jag närmast från 
Farsta bibliotek där jag var enhetschef för 
tre bibliotek.

Vilka är dina första intryck av Järfälla 
folkbibliotek?
 - Jag känner mig väldigt väl emottagen 
av personalen. Kommunen har ett bra in-
troduktionsprogram för nya chefer som har 
gett mig en bra grund och många kontakter. 
Biblioteket har ett positivt arbetsklimat och 
bra resurser – både personal och budget.

Kan du redan nu säga något du vill för-
ändra?
 - Jag är övertygad om att biblioteken i 
framtiden måste arbeta mer uppsökande 
och erbjuda allmänheten fler tjänster, bjuda 
in olika grupper osv. Det räcker inte att 
”bara” hålla öppet eftersom biblioteken 
inte längre är ensamma om att – lättill-
gängligt – erbjuda böcker m.m. Att arbeta 
läsfrämjande t ex genom att aktivt erbjuda 
boktips är viktigt. Barnbibliotekarierna 
arbetar redan så och på webben www.
jarfalla.se/biblioteket finns boktips och 
Bookcrossing. 

Under hösten inför biblioteket rfid. Vad 
innebär det för besökare och personal?
 - Besökarna kommer att göra mer själva, 
hämta reserverade böcker, låna och åter-
lämna medier. Detta frigör personalresurser 
så att besökarna kan få mer kvalificerad 
vägledning. Personalen kan arbeta friare 
och arbetstiden kommer att kunna läggas 
på annat än rent rutinarbete. Vi kommer 
att kunna lämna våra diskar och vara ute 
bland besökarna ”på golvet”. 

Är folkbibliotek viktiga numera? Var-
för?
 - Jag anser att folkbibliotek är lika viktiga 
som allmän och avgiftsfri grundskola på så 

sätt  att alla som bor i Sverige garanteras fri 
tillgång till litteratur, kultur och informa-
tion. Biblioteket ska vara en attraktiv mö-
tesplats. En demokratifråga helt enkelt.
Hur ser du på bibliotekens roll i fram-
tiden?
 - Jag tror att folkbiblioteken även i 
framtiden kommer att vända sig till ”alla” 
även om nischade bibliotek med olika 
specialinriktningar för olika målgrupper 
blir vanligare. 
  Biblioteken måste bli mer lättillgängliga 
och besökarna behöver kunna komma till 
tals med personalen på ett bättre sätt än nu. 
Det kan vi erbjuda och konkurrera med!
Två bra förebilder är Apoteket och System-
bolaget. Apoteket har öppnat många ”Apo-
teket shop” för sitt receptfria sortiment och 
butikerna finns nära kunderna. Såväl Apo-
teket, Apoteket shop och Systembolaget har 
personal ute bland hyllorna för att hjälpa 
kunderna till rätta och svara på frågor. 

Hur ser framtiden för Järfälla folkbib-
liotek ut?
 - Det är viktigt att behålla ett huvud-
bibliotek och de tre filialerna i kommun-
delarna.
 Huvudbiblioteket ska ge service och upp-
backning så att medarbetarna som arbetar 
ute på biblioteken ska kunna koncentrera 
sig på besökarna och på att utveckla bib-
lioteksverksamheten.
 Alla bibliotek måste arbeta mer med flera 
olika sorters medier eftersom olika männis-
kor vill ta till sig information/kultur på olika 
sätt. Innehållet är viktigare än formen.   
 En aktiv omvärldsbevakning är A och O 
för att snabbt kunna ändra inriktning. Det 
är viktigt att diskutera framtiden och våga 
prova olika pilotprojekt.

Kerstin Gerén, 
Järfälla folkbibliotek

Birgitta Vinnå ny chef 
för Järfälla folkbibliotek

Birgitta Vinnå, Foto: Kerstin Gerén 

Precis som marknadsföring ofta associeras till reklam (och inte till hela 
vägen från produkt till kund), så är det lätt att man bara tänker på själ-
va bevakningen i omvärldsarbetet. Kanske är det just för att betona vad 
man gör med all information man bevakat och samlat in som begreppet 
omvärldsanalys nu verkar användas allt mer. 
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Bemötande

I Vaxholm händer det roliga saker! Så 
kan det bli när en bibliotekarie och en 
organist i Svenska kyrkan går och fun-
derar på varsitt håll och sedan råkar 
nämna det för varandra! Ska vi göra 
något tillsammans på Lägerbacken?

Jag arbetar sedan ett par år som socialbiblio-
tekarie på Vaxholms stadsbibliotek. I janua-
ri drog jag tillsammans med organisten Ker-
stin Bellander igång en programverksamhet 
på ett av kommunens servicehus. Trevan-
de bjöd vi in till ”Fredagsmusik och poe-
si” och visste då inte alls var det skulle lan-
da. Men det utkristalliserade sig snart efter 
de första gångernas relativa kaos att detta 
var något som varken vi eller våra åhörare 
”för allt smör i Småland ” ville vara utan! 
Varje fredag hela våren har vi mötts man-
grant i Lägerbackens mysiga lilla matsal. 
Kerstin kånkandes på sitt (bärbara) piano 
och jag själv släpandes på travar av diktsam-
lingar och kåserier. Våra åhörare blev snart 
medverkande i programmet och tillika våra 
fantastiska läromästare. Tillsammans har vi 
mött musik och poesi som aldrig förr. Des-
sa äldre människor som bär med sig hela 
skatten i sina huvuden och som kan asso-
ciera och leda oss vidare i vindlande banor. 
Vilken rikedom!
 Nu när vi prövat vingarna och kände att 
det bar vågade vi oss på ytterligare en idé. 
Tillsammans med Tina Bendelin (samarbets-
partner inom dagverksamheten, se nedan) 
bjöd vi in intellektuellt funktionshindrade 
till en musik- och poesikväll. Vi fick pengar 
av ” PappaClaesfond ” och kunde på så sätt 
bjuda på gott tilltugg. Kerstin spelade och 
jag läste dikter och vår publik blev alltefter-
som även här deltagare i programmet. Vil-
ken glädje att få höra en av flickorna själv 
läsa några dikter! Det klappades och sjöngs 

Fredagsmusik och poesi

med när vi släppte loss i Varm-korv-boogie 
och Sommaren är kort. Behöver jag säga att 
vi kommer att göra det igen?

Boksamtal på dagverksamheten
Sist men inte minst vill jag berätta om mitt 
samarbete med Tina Bendelin på dagverk-
samheten på Borgmästargårdens äldrebo-
ende. Vi har under drygt två års tid träffats 
kring boksamtal med de äldre på dagverk-
samheten. Samtidigt som jag byter bokdepo-
sition sätter vi oss och tittar tillsammmans 
på de nya böcker jag har med. Vi läser kor-
tare stycken, tittar på bilder, läser en dikt 
eller sjunger och minnen kring allt mellan 
himmel och jord plockas fram med littera-
turens hjälp. Böckerna ger oss trådar att 
väva samtalen kring som även mycket de-

På Sollentuna bibliotek har vi diskuterat hur 
vårt bemötande av besökarna bör vara. Det 
har blivit särskilt aktuellt nu när vi bytt ut 
vår receptionsdisk mot en infopunkt. Många 
av oss har upplevt den stora disken som ett 
fort, en mur mellan personal och besökare. 
Istället strävar vi efter bredvidperspektivet, 
ett bibliotek där användarna är medskapare, 
inte enbart passiva mottagare.
 De öppna ytorna möjliggör rörlighet, 
tanken är att det ska öka den personliga 
servicen, du ska som besökare kunna få 
hjälp av en och samma person hela vägen. 
Tillsammans ska man söka efter böcker el-
ler ändra i låntagarinformationen, det som 
finns på datorskärmen är inte längre något 
mystiskt avsett endast för personalens ögon. 
Idag står vi bredvid varandra och båda ser 
samma saker. 
 Inget gott som inte har en baksida. Män-
niskor är olika och hur man vill bli mottagen 
när man kommer till en offentlig lokal skif-
tar. Liksom en del av personalen uppskat-
tade receptionsdisken, saknar även vissa av 
besökarna det gamla sättet att mötas. 
 Att vara delaktig i det moderna samhäl-
let kan vara krävande. Fler möjligheter och 
ny teknik innebär också fler val som måste 
göras och fler koder att hålla i huvudet. Som 
en av besökarna på Sollentuna bibliotek ut-
tryckte det: ”Livet har blivit så fyrsiffrigt.” 
Självservice på plats och på webben är något 

som underlättar för de flesta, men hur blir 
det med dem som har andra behov? 
Olika behov

Bibliotekspersonal har redan tidigare vana 
vid att möta människor, men vi har fortfa-
rande mycket att lära. Det är nu viktigare än 
någonsin att lära sig se vilka olika typer av 
personligheter vi har som besökare. Några 
är gärna självgående och uppskattar när det 
finns skriftlig information och sökdatorer 
som underlättar besöket. Andra önskar 
bli sedda och vill helst att någon ska möta 
dem i dörren. 
 Våra behov är gemensamma - hunger 
och törst, respekt och kärlek - det är våra 
strategier för att bli tillfredsställda som 
skiftar. Tror vi fel i bemötandet kan det gå 
riktigt illa. Den som vill klara sig själv vill 
inte bli skriven på näsan eller behandlad 
som mindre vetande. Personer med större 
behov av hjälp ska aldrig behöva känna 
sig dumma. 
 Allt vad vi kan lära oss om mötet med 
andra i vår profession, kan vi ta med oss 
och använda i de övriga delarna av livet. Vi 
kan bli bättre på att relatera med våra ar-
betskamrater och kanske kan vi till och med 
förbättra våra relationer på hemmaplan. 
 Förändringar är positiva och nödvändiga 
när vi vill utvecklas. Som med allt annat är 
det viktigt att inte bara rusa vidare för att vi 
är trötta på det gamla. Eftertänksamhet är 

bra, inte var allt sämre tidigare? Bilden av 
bibliotekarien som bärare av kunskap, vill vi 
helt byta ut den gamla identiteten? Pendeln 
tenderar alltid att slå fram och tillbaka, 
målet med framtidens bibliotek måste vara 
att lyckas ha kvar det bästa från förr och att 
satsa på just det bland det nya som vi tror 
är hållbart i längden.
 I det medskapande biblioteket är alla del-
aktiga, den tysta liksom den mest högljudda 
besökaren. 

Jessica Einarsson
Sollentuna

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem”. Denna gyllene regel finns i någon tappning i de flesta religioner, men hur 
är den att följa som princip när man arbetar med att möta människor?

menta personer kan fånga upp och spinna 
vidare på. Jag känner också ett stort enga-
gemang från personalen på avdelningarna. 
De är mycket måna om att ”rätt” littera-
tur kommer till rätt avdelning. De tar helt 
enkelt reda på de boendes intressen och ber 
mig ta med litteratur i dessa ämnen.
 Med små medel skapar vi mänskliga och 
litterära möten och jag ser nu fram emot 
hösten som jag vet kommer att ge många 
nya, roliga, intressanta och lärorika stun-
der som socialbibliotekarie!

Pernilla Eckerbom
Vaxholms stadsbibliotek

Att möta en besökare

It- bibliotekarien Peter Svärdh,  
möter en besökare

Tina Bendelin, Foto: Johanna Nylund

I kommande nummer av Länsnytt kommer 
Jessica att beskriva hur arbetet i infopunk-
ter har påverkat bemötandet.

Vill du kommentera artikeln, 
skriv gärna till redaktionen.
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Stockholmspanelen – 
en virtuell turistbyrå 
på Salems bibliotek!

Vi nappade häromveckan på ett erbjudande 
om att under tre år få ha Stockholmspanelen 
gratis i vårt bibliotek (ordinarie kostnad 2.200/

mån). Det är en interaktiv informationssta-
tion där man enkelt hittar allt som Stock-
holm har att erbjuda – i kombination med 
ett brett utbud av digitala tjänster. 

Stockholms officiella besöksguide – på 1. 
nio olika språk. 
Den ger möjlighet att ställa frågor 2. 
direkt till turistinformatörer via Live 
Chat.
Här finns bilder, fakta och kartor.3. 
Gamla filmer från olika Stockholms-4. 
miljöer.
Fri tillgång till Internet.5. 
D6. u kan boka biljetter och hotell, samt 
hitta tidtabeller.
Möjlighet att skicka e-post och vykort 7. 
med panoramabilder från Stockholm.
Telefonkatalogen (Eniro.se)8. 
Som företagare har man möjlighet att 9. 
exponera sin verksamhet här.
Den länkar också lokalt till salem.10. 
se och till ytterligare information om 
biblioteket, övrig lokal kultur och tu-
ristinformation - som vi själva väljer.
Restauranger… och mycket annat!11. 

Stockholmspanelen är en del av Stockholm 
Visitors Boards framtida satsning med mo-
derna turistbyråer och informationsplatser, 
som vanligtvis är placerad på flygplatser, i 
hotellfoajéer och andra liknande miljöer. 

Marie Holmqvist, Salems bibliotek

Folke Bernadotteakademins samlingar
Sveriges deltagande i internationella freds-
insatser 

Nu har också alla kommunala bibliotek 
möjlighet att gratis söka i samlingarna om 
Sverige i internationella fredsinsatser.
 Folke Bernadotteakademin har sedan 
2006 bedrivit ett projekt som digitaliserar 
dokumentation från Sveriges deltagande 
i internationella fredsinsatser. Samtliga 
svenska fredsinsatser sedan 1956 inklude-
ras och materialet är tillgängligt kostnads-

Språkstart
- tips på bra böcker för barn med 
språksvårigheter.

En lista har publicerats med tips på bra 
böcker för barn med olika tal- och språk-
svårigheter. Böckerna är tänkta att användas 
för att stärka barns tal- och språkutveckling 
och samtidigt roa och locka till läslust. Mål-
gruppen är små barn med språkstörning i 
förskoleåldern och deras familjer. Listan 
sprids via bibliotek, logopedmottagningar, 

Rätt att utmana?
Företaget Svenska Boklån AB har utma-
nat Solna stad och erbjudit sig att ta över 
hela eller delar av biblioteksverksamheten. 
I Solnas Kultur- och Fritidsnämnd avslogs 
utmaningen och beslutet har nu gått till 
överprövning i Kommunstyrelsen (enligt 
kommunens regler). I Sollentuna har Kul-
tur- och Fritidsnämnden beslutat att inte 
upphandla från Subitus Consulting AB ef-
tersom ”det är svårt att utläsa fördelar för 
kommunen” som det skrivs i beslutsproto-
kollet där man också hänvisar till komman-
de biblioteksplan. Fler kommuner har en 
utmanarrätt, t.ex. Uppsala, Enköping och 
Linköping, där man vill konkurrensutsät-
ta bibliotekens verksamhet. Länsnytt åter-
kommer i frågan. Har du synpunkter, mai-
la gärna till redaktionen. 
 ”Kan det verkligen vara lönsamt att låna 
ut böcker gratis?” undrar Barbro Borg i Sol-
na stadsbiblioteks nyhetsbrev. Att boklån 
ska vara kostnadsfria för den enskilde är alla 
politiska partier i dag överens om. ”Ett pri-
vat företag som med mer effektiva metoder 
drar till sig fler besökare kan ju lätt hamna 
i situationen att verksamhetens kostnader 
löper amok med fler besökare och låntagare 
utan att dessa besök genererar en enda ex-
tra krona till verksamheten. En mardröms-
situation för en företagare” utropar Barbro 
som också skriver om reklamfinansiering, 
bibliotekslagen och vinsten.

KM

Dela mera! 
- Öppna Bibliotek möjliggör nästa gene-
rations bibliotekswebb 

Allt fler bibliotek bygger nya tjänster på 
webben där både personal och användare 
träffas och är aktiva. Den information som 
skapas på dessa webbplatser är mycket vär-
defull för biblioteken och våra användare 
och den behöver hanteras på ett sådant sätt 
att öppenhet, återanvändning och samver-
kansmöjligheter garanteras.
 För att möta detta behov påbörjades 2007 
utvecklingen Öppna Bibliotek. Syftet är att 
möjliggöra delning av betyg, recensioner, 
etiketter/taggar, boktips, teman, listor etc. 
Tjänsten använder en Creative Commons-
licens som tillåter att bibliotek och biblio-
teksanvändare i hela Sverige hjälps åt för att 
skapa en gemensam, innehållsrik och fram-
för allt öppen tjänst. 
 Konkret innebär tjänsten att en besöka-
re på en bibliotekswebbplats kan läsa vad 
personal och användare på andra bibliotek 
i Sverige tycker och skriver. Det använda-
ren eller personalen skriver blir också syn-
ligt på övriga anslutna bibliotek. 
Tjänsten är inte en webbsida utan en webb-
tjänst. Det är upp till varje bibliotek och 
produkt att bestämma hur informationen 
”prioriteras” och visas.
 Har du planer på att köpa eller bygga 
en ny webb eller är du på annat sätt intres-
serad av samarbete? Maila kontakt@opp-
nabibliotek.se eller läs mer på OppnaBib-
liotek.se

Daniel Andersson
Stockholms stadsbibliotek

SSB processorienterar
Den första oktober går Stockholms stads-
bibliotek över till en ny organisation, med 
ambitionen att samtidigt påbörja en proces-
sorientering av verksamheten. Syftet är att 
bättre ta tillvara fördelarna med att man är 
en stor organisation, dvs. använda resurser-
na mer effektivt och lära av varandra inom 
organisationen. All personal kommer att in-
volveras i arbetet med processorienteringen 
och ska därför i etapper få metodutbildning 
och handledning.
 Processorienteringen inleds med att man 
kartlägger verksamhetens arbetsflöden till-
sammans med den personal som är involve-
rad i respektive arbetsprocess. Genom kart-
läggningen får man en gemensam bild av 
hur arbetsprocessen fungerar idag. Samti-
digt tydliggörs också eventuella oklarheter 
kring uppdrag och förväntat resultat liksom 
vilka brister som finns i de olika arbetsmo-
menten. Därmed finns en bra grund för en 
konstruktiv diskussion om möjliga förbätt-
ringar. Med utgångspunkt i kartläggningen 
blir nästa steg att tillsammans försöka enas 
om bästa möjliga arbetssätt. Det kan hand-
la om att komma tillrätta med brister i ar-
betsflödet, att tydliggöra förväntningar från 
kunder eller att ta bort onödiga arbetsmo-
ment för att spara arbetstid. När det finns ett 
förslag till ny arbetsprocess vidtar ett arbete 
med att informera all berörd personal och 
därefter införa det nya arbetssättet. 
 Genom ett processorienterat arbetssätt 
drar hela organisationen nytta av alla med-
arbetares samlade kompetens. Bra både för 
verksamheten och medarbetarna tror SSB.

Catarina Ericson
Verksamhetscontroller
Stockholms stadsbibliotek

språkförskola och habilitering inom Stock-
holms län. Bakom urvalet står en grupp 
barnbibliotekarier i Stockholms stad och län 
som träffats och gjort förslag på lämpliga 
(vanliga) tryckta pek- och bilderböcker för 
små barn. Detta har skett i samarbete med 
logopeder inom Stockholms läns landsting 
och Stockholms stad, på Språkoteket (Han-
dikapp & Habilitering), i habiliteringsteam 
och på Bamse språkförskola. 
 Arbetet med Språkstart är en del av sats-
ningen på Äppelhyllor i vårt län.  Det finns nu 
ett åttiotal  sådana hyllor runtom på bibliotek 
i Stockholms län. I en Äppelhylla hittar man 
specialmedier för barn med alla slags läshin-
der till exempel talböcker i DAISY -format, 
ljudböcker, videogram, böcker med tecken 
som stöd, taktila böcker, lättlästa böcker, bliss 
och pictogram. 

Elisabeth Nilsson
Regionbibliotek Stockholm,  
Stockholms stadsbibliotek

fritt i Folke Bernadottesamlingarna.
Digitaliseringen påbörjades i februari 2008 
och beräknas vara avslutad i december 
2009. Digitaliseringen innebär också att 
en viktig del av Sveriges historia skyddas 
mot förslitning och bevaras för framtida 
generationer. 
 Samlingarna riktar sig till studerande, 
forskare och intresserad allmänhet och ska 
spridas genom skolor, bibliotek och myndig-
heter, dock ej med extern inloggning.
 Flera av våra bibliotek har visat intresse 
och har testat tjänsten under sommaren. 
Inloggning via bibliotekens egna IP-nummer 
eller via lösenord.  Vill ditt bibliotek testa 
kontakta då Lisbeth.Schoultz.Kaplar@kultur.

stockholm.se

Läs gärna mer på

http://server.folkebernadotteacademy.se/
samlingarna/frame.jsp;jsessionid=7696602
B0513B7264B363EF47E9212A2 

Invigning av den nya bokbussen i Norrtälje 
Lena Lundgren, Foto: Sara Bengtsson



Vad har hänt med En bok för alla efter beslutet om indraget statsbi-
drag?

Det som hänt sedan statsbidraget drogs in är att verksamheten 
krympts ganska ordentligt. Hälften av personalen har tvingats-
sluta. Vi är nu fem anställda och inte alla på heltid. Vi har också 
precis flyttat till ett nytt kontor som bättre svarar mot våra nya 
behov. Utgivningen har också minskat. I år utger vi 27 titlar att 
jämföra med förra årets 47. Det är främst böckerna för vuxna 
som blivit färre. Priserna har höjts något men är fortfarande 
utpräglat i lågprissegmentet. Våra pocketböcker kostar nu mellan 
40 och 45 kronor. Tidigare var priset 30 kronor. Bilderböckerna 
kostar 50 mot tidigare 40 kronor. Möjligen kommer priserna att 
gå upp ytterligare något.
  

Finns det något En bok för alla kan göra framöver som ingen annan 
gör?

En bok för alla har ett nätverk av ombud som vi byggt upp genom 
åren. Genom detta når vi ut i folkbildningen och på arbetsplatser 
på ett sätt som andra förlag inte gör. Inom skolan och biblioteks-
världen har vi också lyckats skapa ett stort förtroende för vår 
utgivning som gör att inte minst förskollärare och lärare litar på 
det urval vi gör.

Vilka är era konkreta planer nu?
Det som upptar vår tid mest just nu är att snabbt minska våra 
kostnader och samtidigt bibehålla en hög kvalitet på verksamheten, 
både vad gäller utgivningen och de läsfrämjande insatser vi vill 
fortsätta med. 

Hur samarbetar ni med biblioteken?
Våra böcker finns naturligtvis på biblioteken runt om i landet. 
Många bibliotek säljer också våra böcker till biblioteksbesökare 
och det är något vi hoppas  ska ske på ännu fler platser. I många 
kommuner får nyblivna föräldrar vår bok Barnens första bok. 
Det går ofta till så att föräldrarna på barnavårdscentralen får en 
inbjudan till det lokala biblioteket. Där får de veta vad biblioteken 
kan erbjuda båda barn och vuxna och de får med sig hem ett eget 
exemplar av just Barnens första bok.
 

Vad kan biblioteken göra i dagsläget? Tips tack!
Det uppmärksammade läsprojektet Läs för mej, pappa! som vill 
stimulera småbarnspappor inom LO-förbunden att läsa mer både 
för sina barn och för egen del, innehåller också ett obligatoriskt 
biblioteksbesök. Det är ett bra tillfälle att visa era bibliotek.

Min favorit i utgivningen just nu är Flugfällan av Fredrik Sjöberg. 
Vilken är din?

Flugfällan är verkligen en fantastisk bok och nu i sommar ger vi 
ut även hans uppföljare Flyktkonsten som jag tycker är minst 
lika bra. En annan favorit som vi haft ute en tid är John Fowles 
Illusionisten.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Lena Lundgren och Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Cato Lein

Ingemar Fasth är bibliotekarie vid 
Läsesalongen i Kulturhuset och ansvarig 
för Internationell författarscen. Förra 
året blev han utnämnd till Månadens 
stockholmare. 

Internationell författarscen har haft 313 
författare från 55 länder som gäster 
sedan starten för jämnt tio år sedan!

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Hans Erik Arleskär     
Förlaget En bok för alla 

bildades år 1976. 
Uppdraget var att öka 

läsningen bland de 
grupper som inte läser. 
Bästa möjliga litteratur

billigare än ett paket 
cigaretter skulle ges ut. 

2008 drogs allt 
statligt stöd in. 

Förlagschefen heter 
Hans Erik Arleskär.


