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För att göra Länsnytt matnyttigare och med mer fördjupning så börjar vi från detta num-
mer med att ha en temadel i varje nummer. Naturligtvis ska det vara tema med aktuali-
tet och kopplat till de förändringar som sker i biblioteken. Det första temat är forskning, 
dels för att det har skett en förskjutning i vår beredskap att ta till oss forskningsresultat, 
dels för att det nu även finns gott om forskning inom vårt område. Nästa tema i nummer 
fyra 2009 blir ”Rummet” och det anknyter till att Regionbiblioteket under 2009 har fo-
kuserat på rummet i olika sammanhang. Det första numret för 2010 kommer att ha till-
gänglighet som tema, detta med tanke på att vi under nästa år ska ha ett mer tillgäng-
ligt offentligt liv.  
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Månadens uppsats

Varje månad uppmärksammas på Svensk Biblioteksförenings hem-

sida en magisteruppsats som på ett förtjänstfullt sätt bidrar med 

nya kunskaper. Urvalet görs av Anna Kåring Wagman.

För september har hon valt två:

Malin Almqvist: Urvalsproblematiken på folkbibliotek: en studie av 

etik och estetik kring urval av populärlitteratur och erotisk littera-

tur på sex svenska folkbibliotek.

Cecilia Björk & Sofia Örnberg: Det spelar ingen roll om de letar efter 

Nalle Puh eller Hitler; barnbibliotekariers syn på och hantering av 

medier som innehåller ämnen med en kontroversiell karaktär. Gå in 

på www.bilblioteksforeningen.org och sök under Fakta och forsk-

ning.

Uppsatser.se

Här kan man söka bland drygt 60.000 examensuppsatser från 

svenska högskolor och universitet.

Sondera

Det blev lite fel i förra numret 

Här kommer den rätta adressen till den utmärkta söktjänsten för 

sökningar i tre olika nationella källor, arkiv, böcker och multimedia.

http://sondera.kb.se

Svensk biblioteksforskning

Nytt nummer finns tillgängligt via http://www.hb.se/wps/portal/

bhs/forskning/publikationer

För fem år sedan hade jag inte tänkt tanken att skriva om forskningens betydelse för utvecklingen vid våra folkbibliotek. 
Det har hänt mycket och vi har fått många resultat och erfarenheter att luta oss mot i vår strävan att utveckla biblioteks-
verksamheten. Ett praktiskt yrke har – åtminstone på pappret – förvandlats till ett akademiskt yrke med allt vad det inne-
bär.  
De uppdrag i form av projekt och utvecklingsinsatser i kommunerna, som vi på Regionbiblioteket får, går i mångt och 
mycket ut på att reflektera över vad, hur och varför vi gör som vi gör. Biblioteken utgår allt mer från användarnas behov 
och allt mindre från sina egna lösningar. Den här lyhördheten och känslan för att göra våra bibliotek ännu bättre är viktig 
och här kan olika former av forskning ge oss underlag. Vi måste inse att vi kan bli bättre för att bli bättre. 

Under många år hördes klagosång från både akademiskt håll och från fotfolket att man inte brydde sig om varandras si-
tuation. För att i viss mån råda bot på detta så har Regionbiblioteket sedan 1½ år en utvecklingsledartjänst som är inrik-
tad på att agera i spelrummet mellan forskning och praktik. Denna tjänst har en fri roll på mittfältet för att föra samman 
både tankar, reflektioner men även personer från forskning och från det praktiska biblioteksarbetet. Vi måste lyfta blick-
en för att verkligen kunna göra skillnad. Denna förmåga till split vision går att arbeta upp med ett mer forskande arbets-
sätt som gör det möjligt att reflektera över sitt arbete och att förstå omvärlden för att ta ett steg till. En Delphistudie har 
genomförts för att fråga praktiker om kommande forskningsbehov. 
  
I detta nummer kan ni bl.a. ta del av vårt samarbete med Karolinska Institutets universitets-
bibliotek kring workshopserien Definitely, maybe eller Do the right thing, som genomfördes 
under året liksom avUppsalautbildningen samt vårt samarbete med BHS som hittills bl.a. 
har resulterat i forskningsöversikter. Det finns många personer som dragit ett tungt lass, 
men jag vill här och nu passa på att tacka Louise Limberg, som gick i pension i år, 
för att hon fört in tankarna på forskningsresultat i vår värld. Genom hennes insats 
kom informationssökning och lärande i fokus vilket påverkat bibliotekens utveckling 
i en positiv riktning. 

Välkomna till ett tematiskt Länsnytt.

Forskning som tema
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Läge och strategier Forsknings-
fond 
behövs

Föreningen för 
folkbildningsforskning

Föreningen är öppen dels för enskilda 
personer, dels för organisationer, institu-
tioner och föreningar inom det fria och 
frivilliga folkbildningsarbetet. Föreningen 
för folkbildningsforskning vill främja och 
stimulera forskning om folkbildningens 
historia och om nutida och framtid roller. 
En viktig del av föreningens arbete är där-
för att skapa mötesplatser mellan forskare 
och folkbildare. I detta syfte hålls ett stort 
antal seminarier. Antalet medlemmar är 
ca 300. Bland medlemmarna finns 120 
organisationer, studieförbund, länsbild-
ningsförbund, folkhögskolor och bibliotek. 
   Intressant är att föreningen starkt värnar 
om bibliotekens folkbildande roll och stöd-
jer samverkan mellan bibliotek och andra 
folkbildande organisationer. Att biblioteks-
verksamheten spelar en roll i föreningen är 
tydlig också genom att tre av styrelseleda-
möterna är bibliotekarier.

Uppgift

Föreningen som har hela Sverige till arbets-
fält har till uppgift 

•	 att främja och stimulera forskning och 
studier om folkbildningens historia och 
nutida och framtida roller 

•	 att skapa kontakter mellan intresserade 
på området, särskilt mellan forskare och 
folkbildare och mellan universitets- och 
amatörforskare 

•	 att intressera forskningsplanerande och 
resursfördelande organ för folkbild-
ningen som forskningsområde 

•	 att anordna seminarier och konferenser 
kring folkbildningsforskning och folk-

bildningshistoria 
•	 att informera om forskningsresultat 

och litteratur 
•	 att bedriva publikationsverksamhet i 

form av exempelvis medlemsblad och 
årsböcker 

•	 att verka för tillvaratagande av arkiv-
material, böcker och folkbildningshis-
toriskt intressanta föremål

•	 att bedriva nordiskt och internationellt 
samarbete 

Information

Föreningen ger ut medlemsskriften Forsk-
ning om folkbildning med 1 – 2 nummer 
per år. Föreningen ger varje år också ut en 
Årsbok om folkbildning. Informationen 
kompletteras med ett nyhetsbrev som är ett 
bra sätt för bibliotek att hålla sig informe-
rad av folkbildningen som vi är en del av. 
Via webbplatsen http://www.folkbildning.
net/fb-forskning/ finner man mer informa-
tion om föreningen.

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

Föreningen för folkbildningsforskning bildades 1991. Behovet av en folkbild-
ningshistorisk förening hade väckts i Folkbildningsförbundets styrelse. Per-
spektivet var vid bildandet inte begränsat till historien utan omfattade även 
folkbildningens roll i samtiden och i framtiden. 

Biblioteksforskningen börjar växa och 
forskningen och forskarna får ökad 
uppmärksamhet i biblioteksdebatten. 

I Svensk Biblioteksförenings verksam-
hetsplan ingår att främja forskningen på 
olika sätt och den nyligen genomförda s.k. 
Delphistudien var ett sätt för föreningen att 
få fram vilka forskningsområden som prio-
riteras av yrkesverksamma bibliotekarier. 
Forskare medverkar också på konferenser 
och länsbiblioteken anlitar allt oftare fors-
kare i sina projekt. Under de forsknings-
konferenser som har hållits det senaste året 
har presenterats både en livaktig forskning 
och nya idéer om viktiga frågor och ämnen. 
   Men ett stort problem är finansieringen, de 
medel som finns är för få och för små. Den 
enda aktören inom biblioteksområdet som 
disponerar några större summor är Svensk 
Biblioteksförening och de nio miljoner 
kronor som föreningen anslog för några år 
sedan gav omvittnad skjuts åt forskningen. 
För forskning krävs långsiktiga satsningar 
som också måste ha en viss omfattning för 
att bli meningsfulla. Till Svensk Biblioteks-
förenings årsmöte i maj hade BiS, Bibliotek 
i Samhälle, genom Lena Lundgren, motione-
rat om att föreningen borde utreda möjlig-
heterna att inrätta en fond för forskning och 
långsiktiga, strategiska utvecklingsprojekt.    
   Styrelsen tillstyrkte motionen, som också 
antogs av årsmötet. Det ska bli intressant 
att få se om det finns förutsättningar för en 
sådan fond och vad den i så fall kan komma 
att betyda som åtminstone medfinansiär för 
kommande biblioteksforskning!  

Lena Lundgren
Regionbibliotek  Stockholm

Första dagen ägnades åt presentationer av 
det aktuella forskningsläget på de olika 
institutionerna. Alla konstaterade att Bib-
lioteks- och informationsvetenskap (BoI) 
är ett ungt och litet ämne samtidigt som 
det nu utvecklas snabbt och har tämligen 
många aktiva doktorander. Alla framhöll 
svårigheten med extern finansiering. Veten-
skapsrådet erkänner till exempel inte BoI 
som ett distinkt forskningsämne. EU-pengar 
är en möjlighet, men ansökningsförfarandet 
är enormt omfattande och tidskrävande. 
Samfinansiering med bidrag från flera 
finansiärer kan vara en lösning. I detta sam-
manhang kan det vara roligt att nämna att 
årsmötet för Svensk Biblioteksförening en 
månad senare beslutade om att undersöka 
möjligheterna att instifta en forskningsfond 

Konferens om Biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning i Norden den 23–24 april 2009 i Borås
Forskningsfrågorna är heta i biblioteksvärlden. Ett exempel är den forsknings-
konferens som BHS ordnade i april.  Vi var 35 personer som deltog; flest från 
BHS, några från Lund, Uppsala, Oslo och Åbo. Dessutom företrädare från 
Kungliga biblioteket, Svensk Biblioteksförening, DIK, Kulturrådet och så, förstås, 
Lena Lundgren och Malin Ögland från Regionbibliotek Stockholm.

efter motion av Lena Lundgren (se notis om 
detta på nästa sida). 
   Pågående samarbeten lyftes fram, som det 
internationella NorsLIS, nordiska PLACE-
projektet och de mellaninstitutionella BIKT- 
och Lincs-projekten.
Ett dilemma

Andra dagen presenterade företrädare för 
KB, Svensk Biblioteksförening, DIK och 
Kulturrådet sin syn på forskningen och 
därefter vidtog gruppdiskussioner kring 
strategiska frågor. Ett dilemma som disku-
terades var behovet av forskning med tydlig 
anknytning till professionen å ena sidan 
och behovet av teoretisk grundforskning å 
andra sidan. Behovet av teoriutveckling är 
en stor forskningsutmaning som lärosätena 
kunde samarbeta kring, men det är förstås 

också så att varje forskare har ett behov av 
att marknadsföra sig själv och sina egna 
resultat. Att ägna tid och kraft åt frågor 
som ligger närmare bibliotekens vardag och 
publicera sig  utanför forskarvärlden kan 
vara mindre lockande för forskarna just 
nu när ämnet är i ett uppbyggnadsskede. 
   Alla var dock ense om att kontakten mel-
lan bibliotek och forskning måste bli bättre 
och att vi har ett gemensamt intresse av att 
lobba för att viktiga biblioteksfrågor blir 
beforskade. Kan forskningen bli mer proak-
tiv? Nu ägnas stor del av BoI-forskningen åt 
att studera hur information används, vilket 
snarare är ett reaktivt förhållningssätt. Att 
sprida information om aktuell forskning är 
också något som flera aktörer kan hjälpas åt 
med. Lärosätena kan samarbeta om nyhets-
brev och andra informationsplattformar. 
Ett sätt att närma forskning och praktik 
till varandra är också att på biblioteken ta 
tillvara de doktorander som nu efterhand 
disputerar och ge dem anställningar eller 
uppdrag. 
Konferensen mynnade ut i några konkreta 
förslag:
•	 En ny nordisk ämneskonferens bör an-

ordnas 2010
•	 En delegation bör sammanställas som 

uppvaktar Vetenskapsrådet.
•	 En plattform bör arbetas fram där forsk-

ning vid institutionerna och på fältet 
kan mötas. 

Lena Lundgren och Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

I regionbibliotekets serie 
Alltid på en onsdag 7/10: Föreställning-
ar om ett bibliotek – en diskussion om 
biblioteksdebatten i svenska medier. 
med Åse Hedemark
(se intervjun på sista sidan)

Very high
priority

High
priority 

Low
priority

Low
priority

Very low
priority

High
priority 

Middling
priority

Middling
priority

Middling
priority

Delphimetodens ”diamant”, ett verktyg för att formulera och rangordna olika forskningsområden.

www.biblioteksforeningen.se
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Faktorer som berör den strategiska utvecklingen av 

nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av eta-

blerade tjänster

• Bibliotekens förändrade roll i samhället. 

• Nya funktioner, nya mål, nya roller, nya tjänster

• Biblioteks betydelse för lärande

• Utveckling av bibliotekstjänster för barn och ung-

domar i den digitala åldern

• Effekter av läsfrämjande verksamhet

• Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och 

inflytande

• Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och 

konsekvenser för biblioteken

• Utveckling av biblioteket som rum

• Nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning

• Bibliotek, lärande och undervisning: att studera 

effekten av biblioteks- och informationsservice
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Under konferensen bjöds på biblioteks-
forskning inom flera områden. De ca 160 
deltagarna kom från 18 länder, de flesta 
från universitets- och specialbibliotek, men 
vi var också några deltagare från folkbib-
liotek och från Regionbiblioteket. Det var 
stimulerande att träffa kollegor från andra 
typer av bibliotek och finna gemensamheter 
i biblioteksfrågor, även om min vardag på 
ett folkbibliotek kan skilja sig rejält från 
hur man arbetar på ett universitetsbibliotek.
   Första dagen deltog jag i en workshop, 
”Introduktion till Eblip”, som hölls av Jo-
nathan Eldredge. Det kändes bäst att börja 
från början och jag var också lite nyfiken på 
Jonathan som var en av de inbjudna huvud-

Eblip5-konferensen i Stockholm

talarna. Förutom innehållet han förmedlade 
var han även en god pedagog som på nolltid 
fick 100 personer i en föreläsningssal att 
gruppera om sig i lokalen, hitta en lärande-
partner och knyta kontakter. Sedan följde 
tre intensiva dagar med föreläsningar då 
jag delade min tid mellan att tjänstgöra i 
registreringsdisken och att söka guldkorn 
bland föreläsningarna.

Bridging the Gap

Undertitel till konferensen var ”Bridging 
the Gap”, och visst handlade det om att 
överbrygga klyftor – mellan forskning 
och praktisk tillämpning, mellan olika 
bibliotekskulturer, och inte minst mellan 

biblioteket och användarna.
   Malin Ögland, Regionbiblioteket, 
presenterade ”Definitely, maybe eller Do 
the right thing”, en serie workshops som 
arrangeras av Regionbiblioteket och Ka-
rolinska Institutets universitetsbibliotek 
kring evidensbaserad metod i biblioteks-
arbete. Sue McKnight, Nottingham Trent 
University, UK talade om olika metoder 
för användarundersökningar och om att 
identifiera ”kundvärde”. Hon talade spe-
ciellt om en metod som går ut på att finna 
användarnas egna reflektioner om vad 
de är nöjda/missnöjda med när det gäller 
bibliotekets service. Det handlar alltså inte 
om att låta användarna svara på prefabri-
cerade frågor inom områden vi tror att de 
kan ha synpunkter på. Dagen avslutade 
jag med att lyssna på en rapport från ett 
forskningsprojekt om organisationskultur 
på tre universitetsbibliotek i Canada. 
   Detta var några axplock från en intensiv 
vecka, då det förutom intressanta föredrag 
även fanns gott om utrymme att mötas och 
samtala. Konferensen var en alltigenom 
härlig upplevelse, och för att citera ur Inga 
Lundéns invigningstal: ”Nyfikenhet är min 
bästa vän”, så tror jag att det är just det som 
är det bästa förhållningssättet när man vill 
mötas över gränser och lära.

Karin Kihlstenius
Stockholms stadsbibliotek

Eblip står för Evidence  Based Library and Information Practice, och detta var 
den 5:e internationella konferensen, denna gång arrangerad av Karolinska 
Institutets universitetsbibliotek. Evidensbaserat arbete har framför allt ut-
vecklats inom medicinen där det finns mycket kvantitativ forskning att tillgå. 
Hur överför man detta till bibliotekssfären? Jag ser det som att det finns ett 
växande intresse för att söka och använda bästa tillgängliga forskning och 
därmed utveckla verksamheten praktiskt i alla typer av bibliotek.

Det vardagliga reflekterandet är en viktig 
del i arbetet. Min vardag är det lokala 
biblioteket i Flemingsberg. Vems är bib-
lioteket? Inte mitt. Vem ritar kartan, vem 
ställer frågorna?
   Vi utför uppdrag. Ett uppdrag kan vara att 
öka utlåningen. Vi arbetar evidensbaserat. 
Med hjälp av tillämplig evidens ökar vi 
utlåningen. Uppdraget är utfört. Ett annat 
uppdrag kan vara att öka öppethållande och 
antal besökare. Öppethållande definieras: 
När biblioteket är tillgängligt för alla som 
vill komma in. Vi arbetar evidensbaserat 
och utför uppdraget. 
   Vad är ett relevant bibliotek? Den fråge-
ställningen är utgångspunkt för oss i vårt 
dagliga, ständigt pågående utvecklingsar-
bete. Relevant för vem? För dem vi är till för. 
Blir vi ett relevant bibliotek enbart genom 
att arbeta evidensbaserat? Vems evidens? 
Vad är det vi inte ser? Vems erfarenheter 

Evidens och relevans

räknas? Kan det vara så att vårt evidens-
baserade arbetssätt ibland hindrar oss från 
att vara relevanta? Sannolikt. 
   Do the right thing är en alternativ rubrik 
på Definitely, maybe. Deltagare från folk- 
och forskningsbibliotek möts kring ett tema, 
lär av varandra och av intressanta förelä-
sare. Meningsfullt? Javisst! Men jag tycker 
också att vi måste fortsätta med frågan: 
Vad innebär det att arbeta evidensbaserat 
och Do the right thing för ett folkbibliotek? 
Kanske är det fler folkbibliotekarier som har 
reflektioner liknande mina? Och som gärna 
skulle mötas i Definitely, maybe. Part two: 
Public edition.

Karin Andréasson

Ett kriterium på en meningsfull utbildning är att den aldrig riktigt avslutas. 
Formellt, ja. Men själv fortsätter jag också.  I tanke, ord och handling. En sådan 
utbildning är Definitely, maybe, om evidensbaserat biblioteksarbete. Jag var 
en av deltagarna våren 2009.

Evidensbaserat = grundat på publicerade 
forskningsresultat

Under våren 2009 arrangerade Regionbib-
liotek Stockholm och Karolinska Institutet 
universitetsbiblioteket en serie workshops 
kring evidensbaserat biblioteksarbete under 
rubriken Definitely, maybe eller Do the right 
thing. Syftet var att belysa eblip-processen 
och ett reflekterande förhållningssätt. 
Man kan beskriva Eblip som ett sätt för 
bibliotekarier att överbrygga gapet mellan 
forskning och praktik, genom att grunda 
biblioteksverksamheten på publicerade 
forskningsresultat, i kombination med 
bibliotekspersonalens erfarenheter och 
kunskaper om de lokala förutsättningarna. 
Karin Andréasson var en av deltagarna och 
hon beskriver här i Länsnytt sina reflektion-
er från kursen. När kursen var slut tog den 
internationella konferensen EBLIP5 vid som 
hade underrubriken Bridging the gap. Karin 
Kihlstenius rapporterar från konferensen.
   På konferensens hemsida ( HYPERLINK 
“http://blogs.kib.ki.se/eblip5/” http://blogs.
kib.ki.se/eblip5/) kan du läsa bidrag och 
powerpointpresentationer från de parallella 
föreläsningarna. Dessutom finns huvudta-
larnas föreläsningar filmade - missa inte Ola 
Pilerots intressanta föreläsning!

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Definitely, 
maybe och 
EBLIP5

Malin Ögland och Karin Kihlstenius  Foto: Stefan Zimmerman.
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"För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättning-

ar att vara ett effektivt redskap behövs en sam-

lad nationell bibliotekspolitik. Det handlar om na-

tionella strategier och definitioner av bibliotekens

huvudfunktioner samt om att inrätta ett biblioteks-

organ med uppgift att följa upp, utvärdera och sti-

mulera utveckling av bibliteksverksamheten."

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Bib-

lioteksförening
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Uppsalautbildningen nu och då

Ny bok
Under senare tid har forskare inom både pe-
dagogik och biblioteks- och informations-
vetenskap intresserat sig för hur samspelet 
mellan lärande och informationskompetens 
fungerar. Boken Informationskompetenser 
– om lärande i informationspraktiker och 
informationssökning i lärandepraktiker är 
en alldeles ny antologi med Jenny Hedman 
och Anna Lundh som redaktörer. De är båda 
verksamma som doktorander och lärare vid 
Högskolan i Borås. Bidragen presenterar 
resultat från en serie studier som ingår i det 
så kallade BIKT-projektet, Bibliotek, IKT 
och lärande. Bidragen innehåller stoff som 
förefaller vara väldigt användbara för alla 
som arbetar med pedagogisk verksamhet på 
bibliotek. Själv har jag inte hunnit igenom 
hela boken men kan ändå rekommendera 
läsning av den och framförallt kapitlet som 
har rubriken Yngre skolbarns informations-
sökning och pedagogers föreställningar om 
den goda barndomen

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

När beslutet fattades om att starta en utbild-
ning av bibliotekarier i Uppsala, var tanken 
att det skulle vara en tämligen praktiskt 
inriktad sådan, ganska lik den gamla utbild-
ningen i Borås och tänkt för de studenter 
som ville ha ett yrkesinriktat avslut på sina 
universitetsstudier. Vi som kom att arbeta 
med det tvååriga bibliotekarieprogram-
met insåg dock snabbt att detta inte var 
en rimlig väg för Uppsala universitet, när 
Borås, Umeå och Lund valt att satsa på en 
vetenskapligt förankrad, akademisk utbild-
ning i biblioteks- & informationsvetenskap. 
Redan 1997 gjordes utbildningen därför om 
till ett magisterprogram i B&I – fortfarande 
dock med krav på två års tidigare högsko-

I dagarna har vi på Uppsala-utbildningen antagit vår fem-
tonde kull biblioteksstudenter. Det finns således anledning 
att blicka tillbaka lite och se hur utvecklingen av ämnet sett 
ut i Uppsala sedan 1995 då allt började.

lestudier. Så såg det ut fram till 2007, då 
Sverige anammade den så kallade Bologna-
strukturen. Efter visst funderande beslöt vi 
då att placera utbildningen i B&I, tillsam-
mans med de utbildningar i arkivvetenskap 
och musei-och kulturarvsvetenskap som 
senare tillkommit vid institutionen, på av-
ancerad nivå och skapa ett masterprogram 
i ABM med tre inriktningar. All utbildning 
i B&I ligger således nu på avancerad nivå 
och förutsätter en fil kand-examen. Någon 
utbildning på grundnivå finns i dagens läge 
inte i Uppsala.
Forskarutbildning

Att vi kunde anta vår första doktorand i 
B&I berodde på att Svensk Biblioteksför-

ening beslutade att skjuta till medel för 
att bygga upp forskningen inom den nya 
disciplinen. Bland annat erbjöds alla utbild-
ningar finansiering av en doktorand. Vår 
fakultetsnämnd fattade därför i slutet av 
1999 beslut om att inrätta forskarutbildning 
– dock med förbehållet att denna helt och 
hållet skulle finansieras via externa medel. 
Några fakultetsmedel var man alltså inte be-
redd att bidra med, förutom en liten summa 
till handledning. Under flera år fungerade 
det på detta sätt. Men det var svårt att skapa 
en acceptabel forskningsmiljö med endast 
en doktorand och för oss lektorer var det 
svårt att hinna sköta både grundutbildning, 
forska själva och dessutom söka externa 
pengar för att utveckla forskarutbildningen. 
2004 fick vi därför fakultetsmedel till två 
doktorander och lite längre fram till yt-
terligare två. Ungefär samtidigt lyckades vi 
också knyta till oss Eva Hemmungs Wirtén 
som fått medel från Vetenskapsrådet för en 
forskarassistenttjänst under fyra år. Därmed 
var utvecklingen igång på allvar och under 
de senaste åren har forskningsöverbygg-
naden expanderat kraftigt. Fakulteten har 
successivt visat att man verkligen vill satsa 
på att utveckla B&I även på forskningssidan 
och inser också att detta är nödvändigt för 
att hålla en god kvalitet på masterprogram-
met. För snart ett år sedan fick vi således 
Sveriges första fakultetsfinansierade fors-
karassistenttjänst i B&I – Isto Huvila heter 
innehavaren som kommer från Åbo aka-
demi. För ett år sedan fick vi medel för att 
anställa en senior forskare i bibliometri på 
deltid under två år – Jeppe Nicolaisen från 
Danmarks biblioteksskole. I våras fattade 
fakultetsnämnden så beslut om att inrätta 
en lärostolsprofessur, som snart kommer 
att utlysas. En professor har vi dock redan, 
genom att Eva Hemmungs-Wirtén befordra-
des från lektor till professor i B&I under 
2008. Sammantaget finns vid institutionen 

idag 1 befordrad professor, 2 docenter, 3 
disputerade lektorer, 2 adjunkter, 1 fors-
karassistent och 1 disputerad forskare. Till 
detta kommer korttidsförordnade lärare 
och timlärare.
   Två disputationer har vi hittills haft – 
Ulrika Kjellman var först 2007 med en 
avhandling om indexering av bildmaterial 
och nu i maj 2009 lade Åse Hedemark fram 
sin avhandling om synen på folkbibliotek 
i svenska medier. Fem aktiva doktorander 
finns för närvarande vid institutionen – för-
hoppningen är att en av dem ska kunna dis-
putera ganska snart. Även ifråga om externa 
medel till forskning har institutionen varit 
lyckosam. Eva Hemmungs Wirtén, som i sin 
forskning fokuserat på copyrightfrågor ur 
ett kulturarvsperspektiv, är en av ett fåtal 
forskare vid Uppsala universitet som lyckats 
få medel från EU:s sjunde ramprogram. 
Ulrika Kjellman bedriver för närvarande 
med medel från Vetenskapsrådet ett projekt 
om Rashygieniska institutets i Uppsala klas-
sificering med hjälp av bilder.
   Sammantaget försöker vi i forskningen 
vid Institutionen för ABM lyfta fram vår 
humanistiska profil – trots allt har de flesta 
av oss seniora forskare och doktorander 
en humanistisk bakgrund och vi tillhör ju 
också den historisk-filosofiska fakulteten 
vid universitetet. Tre övergripande profil-
områden kan sammantaget urskiljas utifrån 
den forskning som idag pågår.
Forskningsområden

Inom området kunskapsorganisation hand-
lar det om studier som syftar dels till att 
förbättra och utveckla verktyg och metoder 
för kunskapsorganisation, dels till att kri-
tiskt granska och dekonstruera traditionella 
och etablerade sätt att ordna, beskriva och 
kommunicera kunskap. Studier inom fältet 
informationssamhällets infrastrukturer: 
politik, ekonomi, juridik, vetenskap avser 
de strukturella förutsättningarna för infor-
mation som en av samtidens mest centrala 
resurser. Det kan handla om yttrandefri-
het, upphovsrättens roll och betydelse för 
bibliotek och informationsintensiva miljöer, 

informations- och kulturpolitik på nationell 
och internationell nivå samt förhållandet 
mellan ny teknologi och informationens 
spridning och kontroll. Även bibliometri 
hör hit. Inom området bibliotek, bokhisto-
ria och bildning, slutligen, bedrivs forskning 
kring frågor om bibliotek ur ett historiskt 
och samtida perspektiv, med inriktning mot 
såväl användarstudier som analyser av in-
stitutionella mönster. Bokhistoria innefattar 
studier av boken som informationsbärare ur 
ett historiskt perspektiv, men även forskning 
kring mer samtida fenomen, exempelvis 
Open Access. Forskning om folkbildning 
och folkbibliotek hör också hemma inom 
detta fält.
Positiva prognoser 

Sammantaget har det hänt väldigt mycket 
sedan den första kullen biblioteksstudenter 
antogs i Uppsala hösten 1995. Få om ens 
någon skulle nog ha trott då, att vi skulle 
vara där vi är idag. Under de allra senaste 
åren har antalet masterstudenter i B&I 
minskat, trots att det stora flertalet av dem 
får arbete efter utbildningen. I år ökade 
antalet sökande dock påtagligt. Helt säkert 
är den ekonomiska krisen en förklaring till 
detta – antalet sökande till högskoleutbild-
ning har ökat kraftigt i år generellt. Men 
jag tror även att de positiva arbetsmark-
nadsprognoser för just bibliotekarier som 
slogs upp så kraftigt i medierna i våras, har 
haft en inverkan här. Vi får hoppas att de 
60 nya studenter vi nu antagit kommer att 
tycka utbildningen är givande och intres-
sant – och att den kan ge dem spännande 
arbeten i framtiden. Eller kanske utgör 
första steget på vägen mot vad som kan 
bli en forskarkarriär inom biblioteks- & 
informationsvetenskapen.

Kerstin Rydbeck

Docent i Biblioteks- & informationsvetenskap 

och prefekt vid Institutionen för ABM, Uppsala 

universitet

Informationskompetenser : om 
lärande i informationspraktiker och 
informationssökning i lärandeprak-
tiker / Jenny Hedman; Anna Lundh, 
red.. - 2009. - ISBN: 91-7331-250-9 

Kerstin  Rydbeck  Foto: Alberto Tiscornia
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Ett steg till – för att utveckla biblioteken

Tvinning, dvs. samarbete mellan två biblio-
tek, är inte en helt ny tanke. Redan 1996 
startade IFLA ett projekt som syftade till 
att knyta ihop bibliotek i olika länder. En 
databas skapades som skulle göra det enkelt 
att hitta ett matchande bibliotek. Man fick 
registrera olika uppgifter om sitt bibliotek 
och sedan söka på matchande ”egenskaper” 
hos andra. Lite kommer man att tänka på 
nutidens matchmakingsajter för männis-
kor som söker en partner! Projektet blev 
dock inte så lyckat. Bland annat var de 
geografiska avstånden mellan biblioteken 
ett hinder. Slutsatsen blev att tvinning var 
en bra idé, men kanske i det lite mindre 
geografiska formatet.
   En annan förebild för tvinningprojektet 
har varit det sk HINK-projektet där biblio-
teken i Knivsta och Nykvarn samarbetade 
om sin utveckling som huvudbibliotek i två 
nya kommuner.
   Tvinningprojektet har omfattat LIM-om-
rådet, dvs. Länsbibliotek I Mellansverige. 
De flesta av deltagarna har samarbetat med 
ett bibliotek i ett annat län. Omkring tio 
bibliotek från Stockholms län har deltagit 
i projektet.

   En del av biblioteken har genomfört ett 
utvecklingsarbete under projektets gång, 
andra har påbörjat ett arbete som inte är 
avslutat. Och hos ytterligare några har man 
inte genomfört några förändringar. Här är 
några av deltagarnas röster om Tvinning-
projektet:

”Det är ett utmärkt sätt att ”få syn på sin 
egen verksamhet” genom spegling i an-
dras verksamhet. Kan inte nog lyftas fram 
som metod för utvecklingsarbete!”

”Jag tror absolut på att det är bra att lära 
av varandra. Men arbetet måste struktu-
reras bättre än vad vi lyckades göra. Och 
som sagt, en fördel om biblioteken inte 
ligger alltför långt ifrån varandra.”

Slutsatser

 Tvinning fungerar som bäst när följande 
punkter kan uppfyllas:

•	 Litet format – två bibliotek som 
samarbetar.

•	 Geografisk närhet mellan biblioteken.
•	 De samarbetande biblioteken har lik-

nande mål för sin utveckling. Målen 
bör tydliggöras.

•	 Starkt stöd från utomstående handle-
dare, förslagsvis från länsbiblioteken.

•	 Tid och energi läggs på planering och 
struktur för tvinningarbetet.

•	 Biblioteken tar hjälp av ytterligare 
kommunikationsformer mellan de 
fysiska mötena, som virtuella möten 
eller webbaserade plattformar för 
diskussioner, samarbete och kun-
skapsdelning.

•	 Noggrannhet vid val av metoder för 
kunskapsutveckling och utvärdering.

•	 Kontinuitet upprätthålls, även om 
personal eller biblioteksledning byts 
ut. Kunskapsöverföring behövs inom 
personalgruppen för att skapa delak-
tighet hos alla berörda.

•	 Beredskap finns eller skapas för att 
hantera behovet av förändringar av 
verksamheten. Utvecklingsarbetet 
visar i många fall att förändringar 
behöver göras. 

Metodbok

Den 20 oktober avslutas Tvinningpro-
jektet med en konferens som äger rum i 
Västerås, ”Ett steg till! Biblioteksutveck-
ling genom samarbete”. I samband med 
konferensen kommer metodboken som 
blivit ett resultat av projektet att lanse-
ras. Boken kommer att skickas till alla 
kommuner och kan sedan användas som 
stöd då man söker metoder som fungerar 
för olika typer av utvecklingsarbete på ett 
bibliotek. Är det medieflödet som behöver 
ses över, eller kanske bemötandet, eller 
hur vi ska nå nya målgrupper och ta reda 
på vad de önskar sig? Då kan Tvinnings 
metodbok vara bra att ha!

Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

I höst avslutas det sk Tvinningprojektet med en konferens och en bokutgivning. 
Under två år har ett 30-tal bibliotek arbetat i par eller tre tillsammans för att 
utveckla någon del av sin verksamhet. Samtidigt har man provat några olika 
metoder för kunskapsutveckling, som t ex tidskriftsklubben, processkartlägg-
ning, fokusgrupper och pedagogiska bord. En helt ny metod för kvalitetsutvär-
dering av biblioteksverksamhet har också tagits fram – kollegial observation.
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Ett miniatyrbibliotek i Solna

Visst är det skönt när steget från idé till 
handling och genomförande är kort.
 Så kunde det kännas när Järvastadens 
”Mulle Meck-bibliotek” högtidligen in-
vigdes i juli 2009, med invigningstal av 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Lise-Lotte Berthrand och Järvastaden AB:s 
marknadschef Jörgen Odehök. 
  Egentligen började allt under en middag 
i april i år i Bonnierhuset på Torsgatan i 
Stockholm. Där träffades Barbro Borg, bib-
liotekschef på Solna stadsbibliotek och ovan 
nämnde Jörgen Odehök. Då hade båda, var 
för sig, varit i samtal med scenografen  Tor 
Svae som, tillsammans med Mulle Meck-
böckernas upphovsmän George Johansson 
och Jens Ahlbom, kläckt själva idén om ett 
miniatyrbibliotek i Mulle Meck-parken. 
  Järvastaden ligger i norra Solna och 
beräknas inom ett par år ha drygt 12.000 
invånare. Självfallet har politikerna givit 
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 
att tillhandahålla kulturaktiviteter i stads-
delen i framtiden. Här finns barn och barn 
behöver ju som bekant böcker! 

  Nu står det alltså på plats! Biblioteket som 
kanske inte är lösningen på biblioteksfrå-
gan för Järvastadens del, men möjligen en 
rolig och fin inledning på någonting som 
kan bli riktigt bra. Biblioteket har haft öp-
pet fem dagar i veckan under sommaren, 
tis – tors kl 10 till 14, och fre – lö kl 12 till 
16. Böckerna, som vänder sig till barn mel-
lan 1 och 10 år, lånas ut på förtroendebasis 
och har kunnat lämnas tillbaka på valfritt 
bibliotek i Solna. 
  Tre ungdomar har varit sysselsatta i par-
ken och på biblioteket under sommaren 
och när jag frågar dem hur det har gått sva-
rar de samstämt att det har varit jätteroligt. 
Soliga dagar har parken och biblioteket 
kryllat av små och lite större barn. Varje 
dag  har man haft sagostunder för barnen. 
Man har sålt saft och hembakade bullar. 
Enda intermezzot som en dag störde idyllen 
var ett getingbo, men även den situationen 
lyckades man såklart bemästra!

Staffan Engstrand
Solna stadsbibliotek

Foto: Staffan Engstrand

Forskningsöversikt för
barnbibliotek
Ett bra hjälpmedel när det gäller att hålla sig 
orienterad inom ett område är kunskaps- 
och forskningsöversikter. Forskningen inom 
biblioteksfältet har hittills inte varit så stor 
men nu ökar behovet av översikter av olika 
slag. 2002 kom Louise Limbergs forsk-
ningsöversikt Informationssökning och 
lärande och den fick stort genomslag och 
har blivit ett utmärkt hjälpmedel för många 
bibliotekarier. 2007 publicerades en kun-
skapsöversikt inom barnbiblioteksområdet, 
Studier av barn- och ungdomsbibliotek av 
Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf. Denna 
översikt har också visat sig mycket an-
vändbar för den som vill orientera sig inom 
någon del av barnbibliotekens verksamhet.  
   I arbetet med den översikten blev det 
tydligt att det också behövdes en översikt 
över forskning som inte är biblioteksinrik-
tad men som har relevans för verksamheten 
vid barnbiblioteken. En sådan översikt är 
nu under arbete på Bibliotekshögskolan 
i Borås. Det är återigen Kerstin Rydsjö, 
universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, 
som är ansvarig och sammanhållande kraft. 
Åtta välrenommerade forskare från skilda 
områden skriver om ämnen som barns och 
ungdomars medievärldar, förskolans upp-
drag och barns vardagsliv, barn och unga 
som medborgare och barn som läsare. Vid 
ett seminarium i april diskuterade de till-
sammans med en referensgrupp målgrupper 
och upplägg. Regionbibliotek Stockholm är 
projektägare och Kulturrådet har beviljat 
bidrag till arbetet. Forskningsöversikten 
beräknas komma ut i början av 2010. 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm
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Under 2009 utökades samarbetet med 
Stockholms stadsbibliotek och alla dess filia-
ler. Barn och böcker på Skansen 25–27 maj 
var i år en del av projektet, medan tävlingen 

En bok i världsklass utgjorde den andra. 
Det hela var i sin tur en del av språksatsning-
en inom Stockholms stad, med läsutvecklare 
på skolorna som stimulerar till läsning. 
   Tävlingens syfte var att öka läslusten 
hos barnen, att lyfta barns och pedagogers 
blickar mot hela världen och mot nya 
läsupplevelser av författarskap som idag 
kanske inte är så kända. Barnen skulle både 
skriva och illustrera utifrån vilka tankar och 

känslor som väckts av läsningen och sedan 
lämna in ett bidrag per klass.
   Inbjudan till tävlingen gick redan före jul 
ut via rektorerna. Alla skolor var välkomna 
att delta, både kommunala och friskolor 
och hela 190 klasser anmälde sig. De 
seminarier om författare från olika världs-
delar, som bl. a. Medioteket ordnade för 
pedagogerna, blev välbesökta. Det utökade 
utbudet i Mediotekets cirkulationsbibliotek 
har under våren varit mycket utlånat – och 
är det alltjämt. 
   Man har alltså i Stockholms skolor läst 
många författare som tidigare varit helt 

okända för eleverna. Barnen har diskuterat 
barns villkor i andra länder och skapat egna 
bilder och texter utifrån det man sett och 
läst. I klasserna har man jobbat med förfat-
tare och illustratörer från många olika län-
der. Flera afrikanska länder, Japan, Mexiko, 
Brasilien, Korea, Afghanistan, Vietnam…          
   Även om tävlingen hade vissa givna ramar 
tror vi att den öppnade för flera olika arbets-
sätt. En av de vinnande förskoleklasserna 
hade, utifrån en afrikansk saga, illustrerat 
en livfull marknadsplats och skrivit en härlig 
text omkring vilka dofter och känslor man 
fick på platsen, och hur annorlunda vi har 
det här hemma i Sverige. En klass 4 hade läst 
Världen i kartan av Sukhhui Choe från Korea 
och dragit paralleller till sin egen kartbild 
i Hammarby Sjöstad. En slutsats blev att 
våra världar i världen skiljer sig åt ur många 
aspekter, men att vi människor ändå har så 
mycket gemensamt oavsett var vi är födda. 

Ny kontakt mellan skolan och biblioteket

En av de viktiga ingredienserna i tävlingen 
var att bidragen allesammans skulle ställas 
ut på biblioteken runt om i staden. Det 
öppnade för nya möjligheter för skolan att 
få kontakt med sitt lokala bibliotek och vice 
versa. Barnen kunde så se sina egna alster 
nära hemmaplan och visa för nära och kära. 
   Det blev en given succé på öppningsdagen 
på Skansen, då vinnarna i varje ålderska-
tegori fick motta pris på Sollidenscenen av 
inga mindre än ALMA-pristagarna. Solen 
sken över Stockholm. Och efter ceremonin, 
då barnen vann upp till 75 böcker från 
hela världen till sitt klassrum, kunde man 
promenera över Boktorget bort till Skogens 
hus och se alla vinnarbidragen utställda. 
   Många är de medarbetare inom Stock-
holms stadsbibliotek som engagerat sig i 
tävlingen och arbetet runt omkring. Det 
har varit många möten, arbetsgrupper 
kring utformandet av tävlingen, juryns 
överlägganden, inköp av bokpriser till vin-
narna, producerande av utställningar både 
på stadsdelsbiblioteken och slutligen på 

En bok i världsklass – hur gick det?

Skansen. Flera arbetade också vid ”bokby-
tarborden” på Boktorget och tipsade barnen 
om böcker. 
   Det finns mycket att lära av projektet 
även för bibliotek i mindre kommuner. Att 
utlysa en tävling som denna kan bidra till 
ökat samarbete mellan skola och bibliotek. 
Till ökad läslust för barnen. Och till ökad 
kännedom om både litteratur från andra 
delar av världen och om hur livet kan se ut 
på en plats mycket långt härifrån. 
   Vi kan i ett sammanhang som detta vara 
de som introducerar den här litteraturen 
och vi kan samtidigt öppna biblioteksrum-
met för barnen, i dubbel bemärkelse. ”Här 
finns vi. Och du är välkommen att delta.” 
Låter vi dessa böcker, dessa världar, ingå 
i beståndet i våra vanliga bibliotek och i 
skolan har vi nått långt. Och barnen har 
fått tillgång till något mycket värdefullt: 
Böcker i världsklass.

Marie Johansen
Regionbibliotek Stockholm

I nummer 1 av Länsnytt i år berättade vi om tävlingen En bok i 
världsklass för skolbarn upp t.o.m. år 6 i Stockholms stad. Bok-
dagarna på Skansen startades 2008 på initiativ av Skansen och 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med ALMA, Astrid Lindgren 
Memorial Award. 

Boktorget    Foto: Marie Johansen

Världskartan på ett nytt sätt med böcker utplacerade runt hela världen    Foto: Marie Johansen

Värmdö 
kort och nytt
Vid årsskiftet 08/09 försvann de fem ö-
biblioteken i kommunbibliotekets regi. De 
hade öppet ca 3 tim./vecka för allmänheten 
och skolpersonal hade ofta tillgång till dem 
under skoldagen. De överfördes i privat 
regi där ideella intresseorganisationer tog 
över. Något som har fungerat mycket väl 
och inspirerat ideella krafter  på öarna. 
På några öar har boksamtal och fika blivit 
ett välkommet inslag. Kommunbiblioteket 
hjälper till med bokinköp men i övrigt sköts 
verksamheten av ö-borna. 
   Två skrivarläger har ägt rum under 
sommaren med ungdomar som inte var 
så föreningsaktiva i övrigt. Författarna 
Mats Wänblad och Malin Isaksson ledde 
de två lägren under en vecka. En oerhört 
uppskattad aktivitet, både av ungdomarna 
och föräldrarna. Den avslutades på hu-
vudbiblioteket en fredagseftermiddag då 
ungdomarna läste upp delar av sina alster 
för en stor publik. Tacksamma föräldrar sa 
att detta hade räddat sommaren eftersom 
många ungdomar inte hade hittat aktiviteter 
utanför de traditionella sportlägren.
   Sommaraktiviteter som att barn läser tre 
böcker och skriver en recension om dem, är 
en hit. Barnen belönas med En bok för alla 
barn och är mycket glada för det, liksom 
föräldrarna. 
   Biblioteksplanen som har gjorts om sedan 
tidigare utkast, kommer upp för beslut i 
september. Då kommer förhoppningsvis 
frågan om nytt huvudbibliotek att lyftas och 
diskuteras politiskt. Sist men inte minst, en 
personalgrupp från biblioteken har varit på 
studiebesök i Amsterdam i slutet av augusti. 
Besöket gav nya vinklingar och tankar inför 
en framtida förändring av huvudbibliote-
kets lokaler och verksamhet. 

Christina Ståldal
Värmdö bibliotek
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I juni bjöd Regionbibliotek Västra Göta-
land in till en nätverksträff i Borås med det 
nybildade Barnbibliotekscentrum (BBC). 
Utgångspunkten har varit att barn sällan 
prioriteras i biblioteksvärlden. Genom att 
samla alla krafter och skapa en centrum-
bildning vill Regionbiblioteket stärka och 
synliggöra utvecklingsarbetet som pågår 
på barnbiblioteken, både lokalt, regionalt 
och nationellt. 
   BBC:s uppgifter kan vara diskussion om 
barnbibliotekarierollen, utbildnings- och 
fortbildningsfrågor, utveckling av barn-
perspektivet, ledningsfrågor, barnbib-
liotekens identitet, dokumentation och 
forskning, konferenser och publicering. Vi 
som deltog i nätverksträffen var eniga om 
att utbildningsfrågorna måste prioriteras. 
En barnbibliotekariefortbildning i någon 
form måste komma till stånd!
   Regionbibliotek Västra Götaland finan-
sierar den arbetsgrupp som har bildats 
och som består av Eva Fred och Katarina 
Dorbell från Regionbiblioteket, Gertrud 
Widerberg från Göteborgs stadsbibliotek, 
Anna-Karin Albertsson från Borås stads-
bibliotek, Zahra Safaie från Mediapoolen 
i Borås och Catarina Eriksson från Bib-
liotekshögskolan. BBC är ett bra initiativ 
av Regionbibliotek Västra Götaland och 
förhoppningsvis kan det betyda ett lyft för 
barnbiblioteken. Det fortsatta arbetet kan 
följas på www.barnbibliotekscentrum.se 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

Barnbibliotekscentrum bildat Projekteringen har precis börjat och 
kommer att gå snabbt. Visby Arkitektgrupp 
AB har ritat om lokalen och Karin Nyrén 
från Nyréns Arkitektkontor kommer att 
stå för inredningen.
   Den första av våra fem nya medarbetare 
i Hallonbergen, Lena Petersson, tidigare 
Danderyds bibliotek, börjar den 1 oktober 
och kommer då att delta i projekteringen. 
På biblioteket i Hallonbergen kommer 
barnen, ungdomarna och det livslånga 
lärandet att stå i fokus och i uppdraget 
ingår att utveckla ett nära samarbete med 
olika verksamhetsområden i stadsdelen.
   I nära anslutning till biblioteket 
ligger komvux/SFI med 700 elever, 
musikskolan, fritidsgården och Aggregat 
som är en verksamhet för unga vuxna och 
Kulturcentrum.
   Eftersom Hallonbergen är ett mång-
kulturellt område känns den här biblioteks-

Sundbyberg satsar

Lena Petersson   Foto: privat

satsningen extra rolig och viktig!
Inte det första biblioteket i Hallonbergen

Förra biblioteket invigdes i januari 1973 då 
centrum var nytt och fint. 
   1993 fick biblioteket lämna sina lokaler 
i centrum för att flytta in i Hallonbergens 
skola och integreras med skolbiblioteket. 
2003 las biblioteket ner och packades ner i 
stort sett intakt i två av skolans skyddsrum. 
220 flyttlådor med böcker samt inventarier, 
gamla affischer med mera, med mera gick vi 
igenom i början på sommaren. 20 lådor med 
böcker blev kvar. 
   Och nu öppnar vi det nya biblioteket i 
samma lokaler som vi lämnade 1993! 
Välkomna till oss på invigning i december!

Margareta Engstrand
Sundbybergs bibliotek

Nyrenoverat 
bibliotek i Fittja

Fittja bibliotek är inte stort men det är en in-
ternationell mötesplats med inriktning mot 
integration, språkstimulans och kreativitet.
Biblioteket är också en arena för kultur-
program och samarbeten med Botkyrkas 
många aktörer.

Sommarbokpåsar –
en succé i Vallentuna
När sommarlånen började laddade vi vårt 
bokbord med färdiga bokpåsar, ”Gott och 
blandat”, ”Bara deckare” och ”Ljudböck-
er”. Våra besökare uppskattade idén myck-
et och påsarna lånades flitigt hela somma-
ren. Vi fick höra kommentarer som ”det ser 
ut som godispåsar”, ”å, vad roligt” och ”det 
här måste ni absolut göra nästa år igen”. På-
sarna var bara för vuxna, men många barn 
sneglade på påsarna och ville också låna. 
När vi slutade med påsarna i mitten av juli 
kom det in besökare som undrade ”var har 
ni bokpåsarna, jag vill låna en ny?!” Våra 
besökare kommer inte att bli besvikna näs-
ta år för självklart kommer vi att ladda upp 
med Sommarbokpåsar även då. Då blir det 
troligtvis även bokpåsar med biografier och 
historia samt påsar för barn. (Mellan den 8 
juni och 17 juli lånade vi ut 189 Sommar-
bokpåsar, dvs. 899 böcker inkl. ljudböcker.)

Anna Bergström
Vallentuna bibliotek

Källor till kunskap, konst 
och skönhet
- om det rika bokåret 2009

Välkomna till Vallentuna biblioteks litteratur-
seminarium med litteraturhistoriker Britt 
Dahlström. Britt ger oss en kunnig och 
inspirerande överblick över årets böcker, som 
vi får glädje och nytta av i våra kontakter 
med besökarna. 

Tid   Tisdag 13 oktober 2009 kl 9.00 – 11.30 
Plats Vallentunasalen, Tuna torg 9 (ingång 
i bibliotekets foajé)
Pris 300 kr inkl kaffe
Anmälan Bindande anmälan skickas till 
bibliotek@vallentuna.se senast den 9 oktober.
Ange deltagarnas namn, fakturaadress och 
organisationsnr
Välkomna!

Kurt Ek
Bibliotekschef

Vallentuna

Digitala bokbussen
15 – 24 augusti åkte tre utvecklingsledare 
från Värmland, Östergötland och Stock-
holm till Ohio och följde med the Digital 
bookmobile.
   Fyra hållplatser uppe vid Lake Erie i 
Ohio besökte vi under en vecka. KUR och 
länsbibliotekarierna bidrar med pengar 
till en förstudie, som Camilla Källgren, 
Birgitta Hellman och jag ska göra. Går 
det att göra någon liknande kampanj i 
Sverige för att visa bibliotekens digitala 
medier på webbplatserna och möjligheter 
att minska de digitala klyftorna i Sverige? 
Båt utmed kusten under sommaren? Tåg 
eller trailers inåt land? Rapportering i tid-
ningar, radio och TV. 
   Ny stor kampanj i USA är under uppstart 
Geek the Library, kolla den också!
   Följ oss på Den digitala bokbussen-
bloggen och Twitter!

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

www.digitalbookmobile.com

http://digitalabokbussen.blogspot.com/

www.geekthelibrary.org

Ny bokbuss i Haninge!

Lena Wester och Pia Andersson Wredlert
Foto: Karin Sundström 

I december öppnar vi ett alldeles nytt, 
efterlängtat bibliotek i Hallonbergens 
centrum. 

Bibliotekschef Margareta Berg och 

ordf. i Kultur o fritidsnämnden  Mattias Gökinan

Foto: Krister Hansson

Blivande storläsare?   Foto: Privat

15

I strålande sol och till tonerna av Taxi Stand 
Steel band invigdes Haninges nya bokbuss 
torsdagen den 27 augusti.   Bokbussen ska 
sprida böcker och läslust framför allt till 
förskolebarn i kommunens ytterområden. 
Den kommer också att besöka träffpunkter 
för äldre och dagliga verksamheter för vux-
na personer med funktionshinder samt två
hållplatser på Muskö. Bussens konstnär-
liga gestaltning är gjord avKristoffer Zet-
terstrand.

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm



			

Vad handlar din avhandling om?
I min avhandling studerar jag vilka föreställningar om folkbibliotek 
som framkommer i offentliga mediedebatter. Jag har också 
studerat vilka som är de mest framträdande debattörerna i olika 
biblioteksdebatter.  Avhandlingens resultat visar på några av de 
politiska, professionella och institutionella intressen som ligger 
bakom den argumentation om folkbibliotek som förs fram i media 
under den undersökta tidsperioden, dvs. från 1970-talet fram till 
och med 2006.

Vad var intressantast i det material du gick igenom?
Det är svårt att peka på någon enskild aspekt som är särskilt 
intressant, men jag tycker själv det är spännande att följa biblio-
teksdebatterna, som stundtals blir ganska hätska till sin karaktär. 
Det var överraskande och mycket intressant att se att biblioteks-
företrädare inte är den grupp som innehar den mest framträdande 
positionen.

Hur tror du att kontakterna mellan forskningen och det praktiska
biblioteksarbetet kan underlättas?

Kontakterna mellan forskning och praktik kan underlättas genom 
fler möten och samarbeten. Jag upplever att det både från profes-
sionshåll och från forskarhåll finns intresse för att kontakterna 
underlättas och på sikt ökar.

Vad var svårast i ditt forskningsarbete?
Det svåraste eller kanske snarare mest utmanande när man syss-
lar med forskning tycker jag är att förmedla forskningsprocessen 
på ett sätt som gör att läsaren kan ta del av den. När man sitter 
mitt uppe i ett forskningsprojekt är det lätt att ta saker och 
ting för givna, vilket kan få konsekvensen att man glömmer att 
förklara och diskutera vissa aspekter i tillräckligt stor utsträck-
ning. Att göra en framställning pedagogisk och förhållandevis lätt 
för andra att ta del av tycker jag är en utmaning. Andra aspekter 
som kan vara knepiga i en forskningsprocess är när empirin är 
insamlad men ännu ej analyserad. Då känns det ofta som att allt 
material är rörigt och det är ofta svårt att i det läget se hur man 
ska få ihop en sammanhängande studie.

Du har nu forskat i flera år. Vilka är dina närmaste planer?
Jag arbetar för närvarande som lektor i Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid Uppsala universitet och vill gärna fortsätta 
att undervisa. Jag hoppas förstås också få möjlighet att forska i 
framtiden.

Tips på en bra bok, tack?
Jag är mycket förtjust i deckare och i synnerhet de som författa-
ren Peter Robinson skriver: Det är mitt boktips!
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm 

Foto:Privat
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