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Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

”Kan man använda kvantitativa mått för att mäta kvalitativ verksamhet? Och i så fall: 
vari ligger kvaliteten i det kvantitativa att låna ut böcker?”, frågar sig Malin Ögland in-
ledningsvis i boken ”Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek. Ma-
lin konstaterar att det behövs nya mått men att vi faktiskt redan idag har mycket statis-
tik som bara ligger där för att användas. Om nyckeltal kombineras så kan vi få ut mer 
information om vår verksamhet. 

Statistik på tapeten

Att vi måste bli bättre på att använda siffror både i vår planering och utvärdering av verksamheten står klart. 
Siffror blir allt viktigare för politiker och tjänstemän i kommunerna, men det gäller också att använda rätt 

siffror vid rätt tillfälle. I rapporten lyfts även ett antal taxonomier fram som kan utgöra ett utmärkt redskap vid både verksamhetspla-
nering och utvärdering av verksamheten.

Det är viktigt att man vet vilka siffror som man bollar med och därför behöver vi även se bakom dessa. När t.ex. media varje år lyfter 
hur många bibliotek som lagts ned måste vi kunna fråga oss: Vilka bibliotek talar man om? Vilken service har funnits? Vilka personalre-
surser fanns? Var finns biblioteksservicen idag? Hur påverkas bibliotekens prioriterade grupper? Det är lätt att här hamna i en försvars-
position om inte alla fakta finns på bordet. Uppgifterna kan sen användas i en mängd olika sammanhang. Detta är ett exempel som vi-
sar att det är bra att ha ordentligt på fötterna i verksamhetsdiskussioner.

På nationell nivå arbetar Kungliga bibliotekets expertgrupp för biblioteksstatistik med att integrera insamlandet från de olika biblio-
tekstyperna: folk-, forsknings-, skol- och sjukhusbibliotek. Målet är förutom en gemensam insamling och rapportering även en natio-
nell databas för biblioteksstatistik. Samtidigt pågår ett internationellt arbete med standard för biblioteksstatistiken där Sverige repre-
senteras av Kulturrådet.

Höstnumret av Länsnytt innehåller, förutom statistiska analyser, en presentation av Uppdragsenheten inom Regionbiblioteket. Det är 
en viktig verksamhet för att nå människor som inte har möjlighet att nå den ordinarie 
biblioteksverksamheten och som är omåttligt omtyckt av de som använder denna service. 
Medarbetarna berättar själva om sitt arbete.

Ett antal spanare delar med sig av sina reflektioner till oss som inte hade möjlighet att 
följa med till konferensen IFLA 2010 i somras. 

Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag som började gälla 
1 augusti 2010. I den nya skollagen står det att alla elever skall ha tillgång till ett 
skolbibliotek. Detta är ett genomslag och det för tankarna till en av Sveriges största 
förkämpar för skolbiblioteken, Christer Holmqvist. Christer gick i pension i somras 
efter ett fantastiskt arbete med skolbiblioteken i fokus. Christer svarar på 
sex frågor i detta nummer av Länsnytt.
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Bra gjort eller Bättre kan vi? 
Om aktiviteter på folkbiblioteken

För tredje året i rad redovisas antalet aktiviteter som arrangerats på folkbib-
lioteken. I Kulturrådets statistik som presenterades i maj kunde vi alltså läsa 
hur många och vilken typ av aktiviteter som anordnades under 2009. Kultur-
rådet påpekar att siffrorna som redovisas fortfarande får anses vara närmevär-
den och att många bibliotek fortfarande har svårt att rapportera siffror. Kul-
turrådet tror också att siffrorna är underskattade. Under 2009 så anordnades 
98 667 aktiviteter på folkbiblioteken (2008 var det 86 000). 72 % hade pri-
märt barn och unga som målgrupp och den vanligaste aktiviteten är bokprat 
(22 846 stycken år 2009).

Är det många aktiviteter – har vi gjort ett 
bra jobb? Det beror helt vilket perspektiv vi 
antar. Delar man antalet aktiviteter med to-
tala antalet bibliotek så blir det 1-2 aktivite-
ter per vecka på varenda liten filial i landet. 
Så ur ett nationellt perspektiv tycker åtmins-
tone jag att det låter bra! Tittar vi regionalt 
varierar det mellan 30 och 150 aktiviteter 
per bibliotek och år. Och tittar vi på kom-
munnivå så varierar det ännu kraftigare. 
Några kommuner har inte rapporterat någ-
ra aktiviteter alls, storstäderna har många 
och t.ex. en medelstor kommun som Falken-

berg hade 2 813 aktiviteter under 2009. Det 
ger 7-8 aktiviteter per bibliotek och vecka!
Ska man kanske titta på aktivitet/anställd 
och år? I genomsnitt genomfördes då 17 
aktiviteter per årsverke under 2009 i Sve-
rige. Om 72 % av aktiviteterna riktade sig 
mot barn och unga får vi kanske gissa på 
att det är barnbibliotekarier, eller personer 
som riktar sig mot barn och unga, som står 
för jobbet? I så fall så är det 937 årsver-
ken som arrangerar 70 640 aktiviteter och 
det blir ungefär 75 aktiviteter per årsverke. 

Biblioteket som aktör

I Kulturrådets statistik finns bara de aktivi-
teter som arrangeras på biblioteket inom ra-
men för bibliotekets verksamhet. Aktiviteter 
som arrangeras av andra aktörer men som 
äger rum på biblioteket räknas inte. Siff-
rorna har alltså ett tydligt biblioteks- eller 
verksamhetsperspektiv. Så hur ska vi tänka 
om vi antar ett användarperspektiv? Är det 
bättre att vara barn i Falkenberg än i Ess-
unga, Hjo och Ljusnarsberg, som alla tre har 
rapporterat 0 aktiviteter riktade mot barn 
och unga? Via Kulturrådets biblioteksstatis-
tik vet vi ingenting om vilka övriga aktivi-
teter som anordnas av vilka aktörer i kom-
munerna. Vi vet inte heller hur stor del av 
målgruppen som nås av aktiviteterna. Med 
andra ord så vet vi egentligen inte om anta-
let aktiviteter är ett bra resultat alls. Kan-
ske Essunga, Hjo och Ljusnarsberg strate-
giskt medvetet lägger mycket resurser på 
annan verksamhet eftersom de vet att an-
dra aktörer erbjuder kulturverksamhet till 
barnen? Framförallt vet vi absolut ingenting 
om huruvida aktiviteterna hade den effekt 
som vi hoppades på när vi investerade, pla-
nerade och genomförde dem. Vi mäter an-
talet bokprat men vi mäter inte om de sti-
mulerade till läsning – för det är väl därför 
vi anordnar bokprat?
   I rubriken frågar jag om det är bra gjort 
av oss eller om vi kan bättre. Jag svarar ”ja” 
på båda frågorna! Det utförs en massa akti-
viteter på biblioteken av ganska få personer 
och det är bra gjort. Men vi måste bli bättre 
på att utvärdera aktiviteterna och öka vår 
medvetenhet om i vilket sammanhang som 
aktiviteterna erbjuds.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Långa svansens 1930-tals tema.  Foto: Stockholms stadsbibliotek
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    Vill man ha en bra sammanfattning av 
arbetsplatsbibliotekens historia och fram-
växt ska man läsa Peter Almeruds omfat-
tande studie Arbetsplatsbibliotek - en mar-
ginaliserad biblioteksverksamhet. Studien är 
finansierad av Statens Kulturråd och kom 
år 2004. Som titeln visar levde arbetsplats-
biblioteken redan då en undanskymd tillva-
ro. Peter Almerud beskriver arbetsplatsbib-
liotekens utveckling i tre faser:  
1. En försöksperiod i början av 1970-talet 
2. En etablerings- och utvecklingsfas med 

stöd av kulturpolitiska initiativ, inte minst 
statsbidrag,  till början av 1990-talet. 

3. En nedskärnings- och stabiliseringsperiod .   
Vad är ett arbetsplatsbibliotek? 
Vad är skillnaden på en samling böcker på 
en arbetsplats och ett arbetsplatsbibliotek?  
Den rimliga definitionen, som Almerud slut-
ligen fastnar för, är att ett arbetsplatsbiblio-
tek är ”en boksamling med allmänlitteratur 
som finns på en arbetsplats och är till för de 
anställdas fritidsläsning och som någon tar 
ansvar för och som förnyas kontinuerligt.”    
Dagsläget

Under våren 2010 har jag på uppdrag av 
Regionbibliotek Stockholm, med finansie-
ring från Statens kulturråd, kartlagt dagens 
situation för arbetsplatsbiblioteken. Under 
maj och juni skickade jag  en enkät till kom-
munbiblioteken i landet via läns- och regi-

Världens utmaning eller hopplöst fall?  
- arbetsplatsbibliotekens situation i Sverige år 2010  

    ”...og Bogen er stærkere end ti Heste.” 
(ur Geniet, Ivar Lo-Johansson) 

onbiblioteken. En överväldigande majoritet 
av de kommunbibliotek som svarat (drygt 
90) har inga arbetsplatsbibliotek alls, och/
eller ser det inte som ett prioriterat mål. Fle-
ra av dem har slutat med verksamheten av 
olika skäl. Besparingar och neddragning-
ar, företag som lagts ner, företag som sagt 
upp avtalet av besparingsskäl eller ointres-
se, dåliga erfarenheter av tidigare verksam-
het med misskötsel och svinn, är några av de 
skäl som anges.   Ett politiskt uppdrag med 
ökat budgetanslag och öronmärkta pengar, 
är vad de flesta kommunbibliotek menar 
krävs om frågan åter ska bli aktuell.   
Verksamheten lever

Medan de kommunala arbetsplatsbibliote-
ken minskar finns det ändå tecken på att 
verksamheten lever och att nya bibliotek 
knoppar upp. Det finns ett fackligt arbe-
te med frågan inom LO  och tecken på att 
nya branscher  under det senaste året har 
sökt medel för att starta arbetsplatsbiblio-
tek. Tillsammans har LO och ABF nämli-
gen kunnat söka KIA-medel (medel för Kul-
turen i arbetslivet) från Statens kulturråd. 
År 2009 tilldelades de 1,7 miljoner kronor 
för vidarefördelning till uppbyggnad och ut-
veckling av arbetsplatsbibliotek runt om i 
landet.    Det finns alltså nya bibliotek som 
startar hela tiden med stöd av facket. Vad 
som kommer att hända med dessa bibliotek 
när KIA-medlen nu stryps och det inte läng-
re finns några öronmärkta pengar att söka 
är det ingen som vet. Det är ingen jättesum-
ma det är fråga om, men den har haft stor 
betydelse i en uppbyggnadsfas, och kanske 
också bidragit till känslan av att det man 
gör har betydelse när det till och med går 
att få statliga medel för.   
Utmaning eller uppgivenhet? 
Varför är frågan om arbetsplatsbibliotek en 
död fråga på så många, ja de flesta, av lan-
dets bibliotek trots att läskunnigheten sjun-

ker och läsandet minskar? Biblioteken tar ju 
sitt ansvar med att överbrygga den digitala 
klyftan (se t.ex  IKT-lyftet), men varför tar 
man inte tag i problemet med den kulturella 
klyftan? Arbetsplatsbibliotek kunde ju vara 
ett ganska enkelt (böckerna finns ju redan) 
och effektivt (det går att nå väldigt många 
på samma plats) och förhållandevis billigt 
sätt (en kompetensutveckling som varken 
kräver dyra kurser eller utbildade lärare) 
att främja och förbättra läsfärdigheten och 
att förebygga ett socialt utanförskap. Och 
det skulle öka bibliotekets utlåningssiffror 
markant!   Bibliotekslagen anger tydligt vil-
ka grupper som ska prioriteras. I Norrkö-
ping anser man att arbetsplatsbiblioteken 
är en metod man kan använda för att nå 
såväl barn och ungdomar till låginkomst-
tagare och lågutbildade (just genom föräld-
rarna på arbetsplatserna). Det är också en 
metod att nå dem som har annat moders-
mål än svenska och inte självmant uppsö-
ker kommunens bibliotek.  
Egentligen kan jag inte se att det finns nå-
gonting som hindrar en framtida satsning 
på arbetsplatsbibliotek från folkbibliotekens 
sida när det gäller hänsyn till lagar och di-
rektiv. Ekonomi påverkar naturligtvis, men 
framför allt är det ju en ideologisk fråga, ett 
politiskt ställningstagande. Anser man att 
skönlitteraturen har ett unikt värde? An-
ser man att biblioteket har en utjämnande 
funktion vad gäller att överbrygga kulturel-
la orättvisor? Om så är fallet, då ger man 
inte upp, då tar men det istället som ”värl-
dens utmaning”!  Världens utmaning, alltså. 

Nina Frid
Stockholm

Tips: Läs också Arbetsplatsbibliotek - en möj-

lighet när läsningen sjunker av Rebecca Bach-

mann (Länsnytt 2008:4)

Foto: LO
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Mäta och Väga

Projektet Mäta och Väga håller nu på att avslutas. I början av hösten kommer 
en skrift om statistik och utvärdering av folkbibliotek som ett resultat av pro-
jektet. Tonvikten i denna bok kom inte att ligga på förslag på nya mått utan på 
en resonerande bakgrund till mätning och utvärdering, eftersom det i projek-
tets början blev så uppenbart att det saknas en sådan och att den behövs för 
det fortsatta utvecklingsarbetet. I texten finns ändå en rad mått och nyckeltal. 
Vi menar att biblioteken redan genom att använda ett lämpligt urval av dessa 
mått och nyckeltal kan komma ganska långt i arbetet med att beskriva och ut-
värdera verksamheten bättre. 

Utvärdering måste  fungera som en integre-
rad del av verksamhetsplaneringen. Så fort 
man börjar granska en del av verksamhe-
ten så väcks omedelbart nya frågor. Om det 
är sant att verksamhet måste kunna mätas 
för att kunna styras måste vi omedelbart 
utveckla vårt mätande för att öka kunska-
pen om vår verksamhet så att vi styr i rikt-
ning mot målen. Den nationella statistiken 
har brister främst vad gäller den virtuella 
verksamheten men också då det gäller de-
finitionerna och att statistik samlas in med 
olika periodicitet. KB:s expertgrupp för sta-
tistik arbetar för att lösa dessa frågor. Den 
nationella statistiken har också brister vad 
gäller kopplingen till Bibliotekslagen. Det 
är ett problem för det lokala biblioteket att 

det saknas nationellt jämförbara nyckeltal.
Statistik kan förstås också användas internt 
för verksamhetsutveckling. Här väljer bibli-
oteken själva vilka nyckeltal som är lämp-
liga för att kontrollera om de politiska må-
len uppfylls men också för att bedöma hur 
rutiner och arbetsmetoder fungerar och bör 
utvecklas.
Jämförelser

En viktig fråga när det gäller statistik är vad 
man ska jämföra med. Ska man jämföra siff-
rorna år från år, alltså med sig själv, med 
sin grannkommun, med kommuner som in-
går i samma kommungrupp eller med an-
dra länder? Eller ska man jämföra sig med 
andra verksamheter? Om jag via rappor-
ten Lokala förutsättningar för kunskaps-

samhället ser att min kommuns utlån per 
invånare ligger på ungefär samma nivå som 
andra kommuner i samma kommungrupp, 
ska jag tycka att jag då fått ett bevis för att 
ribban är lagd eller ska jag fundera på om 
ribban kan höjas och fundera över hur öp-
pettiderna eller inköpen ser ut i förhållan-
de till invånarnas behov? Ska bibliotekens 
resultat inom just vår kommungrupp för-
väntas vara annorlunda jämfört med bibli-
oteken i de andra kommungrupperna? Var-
för har Förortskommuner lägre utlån per 
invånare än riket?
   I projektet har vi gjort en skillnad mellan 
yttre och inre effektivitet: Den yttre effekti-
viteten mäter att man gör rätt saker och att 
verksamheten nås och utnyttjas av de för-
väntade målgrupperna. Den inre effektivi-
teten kan översättas till att vara en beskriv-
ning av den dagliga verksamheten.  Den inre 
effektiviteten mäter om man gör saker på 
rätt sätt. Det behövs nyckeltal som beskri-
ver både den inre och yttre effektiviteten. 
Framförallt behövs det tänkas mer kring vad 
nyckeltalen säger och hur de kan kombine-
ras med varandra. Och det behövs ytterli-
gare nyckeltal som pekar mot om vi upp-
nått avsikten med verksamheten eller inte.
   Det bör helst finnas ett samband mel-
lan inre och yttre effektivitet. Till exempel: 
om cirkulationstalet, utlån/bestånd, ökar så 
bör också utlån/invånare öka för att man 
ska kunna påstå att den totala effektivite-
ten ökat. Det är naturligtvis fullt möjligt 
att höja cirkulationstalet genom att gall-
ra men sedan inte analysera inköpspolicy, 
exponering, möblering, arbetssätt eller öv-
rigt utbud. 
   Att använda cirkulationstal för att ana-
lysera utnyttjande av en del av beståndet 
kan vara ett sätt att undersöka huruvida 
man verkligen prioriterar och nått de pri-
oriterade grupperna. Hur ser behoven av 
Daisyböcker ut i vår kommun, vilken in-
köpspolicy har vi, vilka rutiner har vi kring 
nedladdning, hur marknadsför vi nya titlar, 
hur ser utnyttjandet av beståndet ut och hur 
ser utnyttjandet ut per person i målgruppen? 



7

Vilken täckningsgrad har vi lyckats uppnå? 
Har vårt ökade arbete med att nå de pri-
oriterade grupperna på något sätt haft in-
verkan på det totala måttet utlån/invånare?
   I verkligheten är det troligen en ständig 
balansgång mellan inre och yttre effektivitet 
där sambanden inte alltid är solklara. Kan-
ske behöver verksamheten få tid att pröva 
ett nytt arbetssätt innan det ger resultat i 
ökad yttre effektivitet. Å andra sidan: om 
man som chef endast intresserar sig för den 
inre effektiviteten så kan det innebära att 
man tappar fokus och inte mäter hur rele-
vant verksamheten upplevs av målgruppen. 
Fokus blir verksamhetsperspektiv och inte 
användarperspektiv.
Hur ska vi mäta?

Kanske kan man säga att vi har de nyckeltal 
och den statistik vi förtjänar? Det förefaller 
som väldigt viktigt att vi utifrån styrdoku-
menten verkligen formulerar avsikten eller 
syftet med de aktiviteter vi utför på biblio-
teken. Därefter formulerar vi mål och iden-
tifierar de succéfaktorer som leder till att vi 
når målet på mest effektiva sätt. Och hur 
ska vi mäta huruvida vi nått målet eller inte? 
Hittar vi ett sätt att mäta så hittar vi säkert 
nyckeltal som är relevanta.  Vi måste byg-
ga in utveckling som en integrerad del i den 
dagliga verksamheten. En konsekvens av att 
efterfråga mätbara resultat från endast vis-
sa delar av verksamheten, kan bli att balan-
sen mellan olika typer av effektivitet förlo-
ras. Om man väljer att redovisa det som är 
lätt att mäta, som utlån, besök och öppet-
timmar, utan att fundera över om det man 
mätt har relevans för målet kan det för ett 
bibliotek bli kontraproduktivt att lägga en-
ergi på läsecirklar för Daisylåntagare även 
om det, utifrån Bibliotekslagens formule-
ring är helt rätt. Att använda resurserna på 
ett effektivt sätt handlar verkligen om att 
formulera effektiviteten i relation till målen.

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Tjänsten Företagarinfo har redan funnits 
i några år på Stockholms stadsbibliotek (i 
Asplundhuset). I Kulturförvaltningens verk-
samhetsplan för 2009 står det att ”Stock-
holm stad ska bli norra Europas mest fö-
retagsvänliga stad”. För vår verksamhets 
del betyder det att ytterligare två bibliotek 
ska erbjuda besökarna Företagarinfo, och 
därför pågår nu arbetet med att bygga upp 
Företagarinfo både i norrort (Kista) och i 
söderort (Högdalen). Inga särskilda medel 
har anslagits utan Företagarinfo ska byggas 
upp och drivas inom den ordinarie verk-
samheten.
   Högdalens bibliotek har redan många stu-
dieplatser, studielitteratur och tentamensser-
vice. Många besökare är vuxenstuderande 
och arbetssökande, en kategori som kanske 
även funderar på att starta eget. Vi vill då 
fungera som ett slags ”tratt” som fångar in 
frågor och funderingar kring hur man går 
till väga för att starta eget. Vi hänvisar sedan 
till litteratur, webbresurser, databaser och 
andra organisationer där man kan få stöd.
   Sedan invigningen våren 2010 har vi en 
hörna med särskild information till ny- och 
småföretagare. Här har vi samlat all relevant 
litteratur om att starta eget, marknadsfö-
ring och bokföring. Vi har också en hel del 
broschyrer från alla de aktörer som är bra 
att känna till som företagare - exempelvis 
Skatteverket, Nyföretagarcentrum, Tillväxt-
verket, Almi, Coompanion, PRV. Mycket 
hjälp och rådgivning finns ju att få (gra-
tis!) hos dessa organisationer, och det vill 
vi tipsa våra besökare om. Vi prenumererar 
på tidskrifter som Företagaren och Passion 

Företagarinfo finns nu i Högdalen
for business. En viktig del av Företagarin-
fos service är databaserna Kompass och UC 
Select där man hittar information om före-
tag i hela världen, export/import, svenska 
företags kreditvärdighet m.m. Detta utbud 
är själva basen i Företagarinfo, men vi hop-
pas även kunna anordna föredrag och råd-
givningstillfällen så småningom, något som 
man ju haft sedan länge på Stadsbiblioteket.
   I Högdalen är vi två bibliotekarier som 
arbetar med Företagarinfo. Inom SSB har 
vi också bildat en tvärgrupp tillsammans 
med kolleger från Stadsbiblioteket och Kis-
ta bibliotek. Vi tipsar, spånar på idéer och 
stöttar varandra på våra möten som vi för-
söker hålla några gånger per termin. Till-
sammans har vi också bemannat en Före-
tagarinfo- monter på Eget företag-mässan 
i Älvsjö hösten 2009, något vi kommer att 
upprepa i höst. Ett par av oss åker även till 
Biblioteksmässan i Göteborg för att arbeta 
i en monter tillsammans med Tillväxtver-
ket och de bibliotek runt om i Sverige som  
erbjuder företagarservice.
   En rolig del av arbetet med Företagarinfo 
är alla de positiva människor man får träf-
fa. Många brinner verkligen för sina idéer 
och entreprenörskapet, och visar också en 
nyfikenhet på vad vi vill och kan bidra med. 
Inte sällan är de förvånade över att biblio-
teket finns med i dessa sammanhang, men 
berättar vi om vad vi kan erbjuda så för-
står de vår funktion. 
   Just i Högdalen söker vi nu de bästa vä-
garna att marknadsföra oss ut till våra po-
tentiella användare. Förhoppningen är att 
vi ska kunna locka besökare från hela sö-
derort, och inte bara lokalt från Högdalens 
upptagningsområde. Under hösten har vi 
hittills ett föredrag inbokat, och vi hoppas 
också att kolleger i staden och länet tipsar 
sina besökare som går i företagstankar om 
att vi finns!

Maria Brännmark 
Stockholms stadsbibliotek

M
aria B
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Kista Idea Lab är en tankesmedja för 
biblioteksutveckling, deltagarkultur och 
mångspråkighet inom ramen för Stock-
holm stadsbibliotek. I år var första gång-
en som vi deltog i konferensen med en 
närvaro på Library Avenue. 

   Ett syfte vi hade med att åka till Göte-
borg var att testa några idéer och arbets-
sätt. Till exempel är vi intresserade av den 
mobila teknikens möjligheter att utvid-
ga bibliotekets räckvidd. Som ett försök 
att kombinera nytta med nöje – i vårt fall 
marknadsföring av oss själva, nätverkan-
de och lekfullt utforskande av mobil tek-
nik – skapade vi en Gowalla/Foursquare-
promenad på och kring konferensområdet. 
Gowalla och Foursquare är två exempel på 
positioneringstjänster som kan användas på 
smarttelefoner som iPhone och Android för 
att ”checka in” på specifika platser. Genom 
positioneringstjänster kan man låta vänner 
och bekanta veta var man befinner sig, man 
kan ladda upp bilder och skriva korta med-
delanden. Men potentialen är större än så - 
om man kopplar samman dessa tjänster med 
annat innehåll kan man få betydligt mera ut 
av dem. Man kan också tänka sig använd-
ningsområden - kanske som att koppla en 
informationsfilm till bibliotekslokalen, el-
ler en berättarröst till intressanta platser i 
närområdet?
   Genom fysisk och digital mun-till-mun-
metod (mingel och twitter) bjöd vi in kon-
ferensdeltagarna till en informell ”walk and 
talk”, där vi gick delar av promenaden och 
lärde känna varandra. Ett tiotal nyfikna dök 
upp. Av dessa kom flera från Finland och 
ett till Helsingfors stadsbibliotek knutet pro-
jekt, Labs, som har flera beröringspunkter 
med Kista Idea Lab. Resultatet: Nya vän-
ner och nya idéer att inspireras av när vi är 
tillbaka på hemmaplan igen.

Hanna Westöö Olsson 
Stockholms stadsbibliotek

Temat för årets IFLA konferens ”Fri till-
gång till information” var också det som 
engagerade mest. 
  Att kunna fortsätta ge fri tillgång till in-
formation trots begränsande copyrightlagar 
för elektroniskt material är en fråga som rör 
bibliotekens överlevnad. Fri tillgång till in-
formation skapar global jämlikhet och ger 
hållbar utveckling menade IFLA:s ordfö-
rande. 
   Många seminarier under konferensens fem 
dagar hade detta huvudtema. Ett av de int-
ressantare hölls av två norrmän; Pål Lyk-
kja och Øystein Jakobsen. De håller på att 
arbeta fram en alternativ modell för copy-
right. David Ricardo Ramírez Ordónez från 
Columbia berättade om Creative Common 
License, en copyright utan ersättningsskyl-
dighet men med skyldighet att ange upp-
hovsperson. Piratpartiets Christian Eng-
ström, som sitter i EU-parlamentet, var på 
plats och pratade om hur ACTA-avtalet kan 
komma att påverka oss. 
   Mitt område att bevaka var barn och 
unga samt mångkultur. Överlag skulle man 
nog kunna säga att vi i Sverige ligger bra 
till här och många av dem som pratade på 

IFLA

Svenska bibliotek bjöd in världen och IFLA till Göteborg. Världen kom till oss. 
Våra spanare rapporterar om nätverkssamhällets inflytande, användardriven 
uppfinningsrikedom, norska finansdepartementets arbete med en alternativ 
copyright som inte stänger bibliotekens användare ute från det digitala flödet 
av information och mängder av nya kontakter. Världen blir rundare när vi inser 
att våra frågor är gemensamma – men att vi kan hämta inspiration till nya in-
novativa lösningar utanför våra gränser. /Inga Lundén

dessa seminarier kom från de nordiska län-
derna. Ett seminarieblock som jag deltog i 
handlade om hur folk- och skolbibliotek 
kan samarbeta mer. För att dela på resurser 
men också för att det är samma barn som 
kommer till båda ställena. Det var tydligt 
att samma frågor som vi i Sverige kanske 
ställer oss som; ”Hur får man barn att läsa 
böcker om de bara vill spela dataspel?” el-
ler ”Hur skapar man en vana hos föräld-
rarna att ta med barnen till biblioteket?”, 
var frågor som ställdes över hela världen. 
Under seminariet om barn och mångkul-
tur presenterades ett intressant  IFLA-pro-
jekt där bibliotek från olika delar av värl-
den får ett så kallat systerbibliotek som de 
har kontakt med och stöder. Ett konkret sätt 
att visa solidaritet och ha ett intressant ut-
byte. Det är ännu inget bibliotek i Sverige 
som anmält sig så passa på att bli det för-
sta! Mer om detta finns att läsa på http://
www.ifla.org/en/node/1746.  

Linda Wagenius
Stockholms stadsbibliotek

”Att kunna fortsätta ge fri tillgång till information 

trots begränsade copyrightlagar för elektroniskt 

material är en fråga som rör bibliotekens 

överlevnad”
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Hur jobbar man med marknadsföring på 
biblioteken? Har vi en genomtänkt strategi 

och vilka är det egentligen vi vill nå? 
   Sedan tidigare har jag funderat en del 
på hur vi jobbar med marknadsföring och 
bland annat varit intresserad av hur man 
marknadsför Idea Store i Storbritannien. 

Under min IFLA-resa hade jag siktet inställt 
på att studera bibliotekens arbete med so-
ciala medier. Även bibliotekens webbsidor 
och deras idéer kring nya medieformat  hade 
jag tänkt undersöka. Vidare också hur In-
ternet, sociala medier och nya medieformat 
eventuellt kan påverka bibliotekslokalernas 

utformning och bibliotekens läsfrämjande 
arbete. 
  IFLA:s ordförande Ellen Tise pratade i 
sitt inledningstal om hur ljud, rörelse, fär-
ger och bilder bara tycks bli en större del av 
informationsflödet och kunskapsinsamlan-
det. Hennes tankar illustrerades under mäss-
san genom flödet av bilder, videos (och text) 
som kontinuerligt strömmade in på IFLA:s 
hemsida  ( http://2010.ifla.org/ )   Informa-
tionen om mässan skapas alltså egentligen 
av mässdeltagarna själva istället för av ar-
rangörerna. .
   Rolf Hapel höll en intressant föreläsning 
om hur man försöker förnya och tänka nytt 
på Aarhus bibliotek i Danmark. En del av 
förutsättningarna är att folkbiblioteken fort-
farande rör sig från att traditionellt ha varit 
en institution i ett industrisamhälle till att 
vara en institution i ett nätverkssamhälle.  
Ny teknik och mindre resurser gör att bib-
lioteken måste tänka nytt. Låntagarna och 

biblioteksbesökarna har också ett mer in-
dividuellt rörelsemönster idag.  
   Enligt Hapel handlar arbetet i både det 
fysiska biblioteket och i biblioteket på nätet 
mer och mer om att samarbeta med andra 
aktörer. Alltså: Fler samarbeten med andra 
bibliotek, med låntagare och med andra or-
ganisationer. Man kan t.ex. göra som Kung-
liga biblioteket och via sin Youtube-kanal  
locka massor av nya användare. I själva bib-
liotekslokalen handlar mycket om att visa 
det digitala innehållet fysiskt i lokalen. Helt 
enkelt göra det digitala visuellt och låta det 
ta plats i lokalen och i en slags rundgång 
locka folk till biblioteket via webben och i 
biblioteket locka de fysiska besökarna till 
webbsidan - och sen tillbaka igen osv.

Elias Hillström

Där har man t.ex. valt att skicka ut glassi-
ga magasin till lokalbefolkningen. På IFLA-
mötet togs marknadsföring upp under ett 
flertal olika seminarium. 
Flera länder har hängt på marknadsförings-
kampanjen @your library. Man använder sig 
av den övergripande @your library- loggan 
och formar kampanjen utifrån sitt eget bib-
liotek. På ett universitetsbibliotek i Fören-
ade arabemiraten marknadsförde man sitt 
bibliotek utifrån fyra ord; read, explore, dis-
cover och learn. Man hade även skaffat en 
maskot till biblioteket. Marknadsföringen 
gav goda resultat och det visade sig att det 
var betydligt fler som öppnade e-posten från 
biblioteket när @your library fanns med i 
titelraden, exempelvis: New audio books 
@your library.
   ”Smygmarknadsföring” är en annan me-
tod. Genom att samarbeta med olika orga-
nisationer och verksamheter utanför bib-  

lioteket kan man nå människor som normalt 
inte besöker biblioteket. I Aarhus, Danmark 
samarbetar man bland annat med skolor-
na genom att lägga ut information om vad 
som är på gång på biblioteken på skolornas 
webbplatser. Ett annat sätt att ”smygmark-
nadsföra” sig är att göra som folkbibliote-
ket i Kolding, Danmark. Statistik visade att 
barns och ungdomars användande av bibli-
otek hade minskat. För att råda bot på det-
ta bestämde man sig för att samarbeta med 
skolbiblioteken. Man anordnade bland an-
nat en deckarkväll på folkbiblioteket där 
personalen var utklädd och spelade karak-
tärer från en deckarberättelse. 

Frida Liljeqvist
Stockholms stadsbibliotek

”En del av förutsättningarn för 
att tänka nytt/ är att
folkbiblioteken fortfarande rör 
sig från att traditionellt ha 
varit en institution i ett 
industrisamhälle till att vara 
en institution i ett 
nätverkssamhälle”

”Som ett försök att 
kombinera nytta med nöje – 
i vårt fall marknadsföring av 
oss själva med nätverkande 
och lekfullt utforskande av 
mobil teknik – skapade vi en 
Gowalla/Foursquare-
promenad på och kring 
konferensområdet”
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Arbetsplatsutlåningen på Stockholms stads-
bibliotek startades 1975 av två eldsjälar: 
Ingrid Lindvall och Gunilla Berglund. Peng-
arna kom från Kulturrådet och Kommunen. 
Den första kontakten togs med AB Willi-
am Beckers färgfabrik. Företaget ställde upp 
med lokal och bokombud och stadsbibliote-
ket ställde upp med bibliotekarie och böck-
er. Målet var som det hette ”fyrdelat”. Dels 
ville man nå nya låntagare (invandrare och 
skiftarbetare) och dels ville man vara vägvi-
sare till de stora biblioteken. Samtidigt skul-
le man vara ett komplement till filialerna 
och ”bryta sociala, kulturella och språkliga 
barriärer”. Verksamheten blev populär. På 
13 av 24 intresserade företag byggde man 
upp arbetsplatsbibliotek oftast i anslutning 
till personalmatsalen.  Bibliotekarien kom 
på besök varannan vecka, pratade med bok-
ombud och personal, bytte böcker och tog 
upp bokbeställningar. Boklånen blev höga 
10.5 per anställd jämfört med 8.5 i hela 

Karolinska  sjukhuset, nu-
mera universitetssjukhus  +  
Stockholms stadsbibliotek  -  
47- år tillsammans = sant.  
Vi på Stockholms stadsbibliotek har sedan 
1963 drivit patientbiblioteket/allmänna bib-
lioteket på Karolinska Solna. På omslaget 
till personaltidningen KS-nytt nr 3 från sam-
ma år, ser vi en helsidesbild på biblioteka-
rien som lånar ut en bok till en sängliggan-
de patient med bildtexten: 
   ” Efterlängtad. Fröken Metta Lena Karl-
gren kommer med bokvagnen.” Som mång-
årig chef på biblioteket var Metta Lena med 
om att utforma vår bokvagn, som efter hen-
ne fick namnet ”Karlavagn”. I samma tid-
ning kan vi på sidan tre läsa mer om bibli-
oteksverksamheten.  Där står bl.a. följande: 
”Patientbiblioteket kunde bara utnyttjas av 
de patienter som gick uppe. ”
   Fyrtiosju år har gått. Biblioteksverksam-
heten har genomgått många förändringar. 
Medicinska och allmänna delen har haft se-
dan flera år tillbaka nära samarbete i ge-
mensamma lokaler, men bokvagnsronder-
na, numera med en eldriven Karlavagn, är 
fortfarande det bästa sättet att nå sänglig-
gande patienter för att ge dem personlig ser-
vice och för att regelbundet träffa sjukhus-
personalen och göra reklam för biblioteket. 
Det är alltid en utmaning att möta en pa-
tient och hitta det ”rätta” att läsa. Du kan 
aldrig veta vem som finns inuti sjukhusklä-
derna, en van biblioteksanvändare eller en 
som aldrig har varit i kontakt med biblio-
teket. Sjukdom gör också alltid en männis-
ka skör och sårbar. 
   Att vår verksamhet verkligen behövs får 
man ideligen bekräftat av tacksamma lån-
tagare. Jag ser fram emot att kunna ge bib-
lioteksservice till kommuninvånare många 
år framåt även när de är sjuka.  Om tre år 
– då skall vi ha ett riktigt tårtkalas!

Pirkko Vilhelmsson

Arbetsplatsutlåningen

Uppdragsenheten fick sitt nya namn i sam-
band med Stockholms stadsbiblioteks om-
organisation år 2008 och tillhör nu Regi-
onbibliotek Stockholm.
Enhetens uppgift är att göra biblioteksser-

Uppdragsenheten
vicen tillgänglig för dem som inte kan ut-
nyttja stadsbibliotekets gängse resurser. En-
heten bedriver både externfinansierad och 
kommunalt anslagsfinansierad verksamhet.
Enheten har mångårig erfarenhet av bib-
lioteksverksamhet inom akutsjukvård för 
barn och vuxna, psykiatri, geriatrik samt 
inom kriminalvården och vid arbetsplatser.
Att arbeta inom uppdragsenheten är inget 
lätt uppdrag. Man vet inte vilken männis-
ka som finns inuti sjukhuskläderna eller vil-
ken människa som är inlåst i cellen. Men en 
sak vet man med säkerhet och det är att det 
finns tacksamma låntagare som ibland vän-
tar otåligt på bibliotekspersonalen. 

Glad och stolt,
Alireza Afshari
Enhetschef vid Uppdragsenheten
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Alireza Afshari

Stockholm. Men det var inte alla som tyck-
te om denna verksamhet! I DN den 25 no-
vember 1989 säger en moderat gruppledare: 
” Kan folk ta sig hit från mörkaste Afrika 
måste dom kunna ta sig till närmaste filial”.  
Kulturborgarrådet Per Sundgren var dock 
positiv och tyckte att arbetsplatsbibliote-
ken fyllde en folkbildande funktion. Under 
1990-talet rullade verksamheten på men un-
der 2000-talet började intresset minska och 
flera företag sa upp sina kontrakt.
I och med omorganisationen 2005 minska-
des personalen från 2.5 till 1.0. Besöken på 
arbetsplatserna upphörde och arbetsplats-
utlåningen döptes om till personalbiblio-
tek och skulle självfinansieras. Idag består 
personalbiblioteket av 0.2 personal och 11 
företag/organisationer. Varav ett är Alcro-
Beckers! Det finns också tankar på att ut-
veckla Stockholms stadsbiblioteks personal-
bibliotek, vilket känns som en spännande 
utmaning!

Lars Granström
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På ett häkte kan man få sitta frihetsberö-
vad från några veckor till några år. Har man 
otur får man inte träffa andra än häktesper-
sonal, präst och bibliotekarie. På Krono-
bergshäktet finns 300 platser men ca 8 000 
personer passerar under ett år. Att arbeta 

som häktesbibliotekarie innebär bokvagns-
ronder, träffa många olika slags människor, 
mycket beställningar och omöjliga önske-
mål. De intagna får inte av säkerhetsskäl 
besöka biblioteket vilket innebär att sökar-
betet tar ganska mycket tid. Det gäller att 
leva sig in i andra människors intressen och 
försöka hitta just deras bok. Väldigt många 
kommer från andra länder och vi lånar ut 
böcker på mer än 30 olika språk. Särskilt 
populära är vi bibliotekarier naturligtvis hos 
dessa personer. Ofta kan man varken eng-
elska eller svenska. Vad läser man? Vi träf-
far analfabeter, dyslektiker, högskoleutbil-
dade. Deckare är inte det vi lånar ut mest. 
Verklighetsskildringar, faktaböcker om re-
ligion, filosofi, historia m.m. Poesi.
   Efter mina 5 veckors semester träffar jag 
en intagen som lämnar tillbaks Dantes Di-
vina Commedia. Nu är jag klar med den 

här, sa han. Oj, har du läst hela, frågar jag. 
Ja, fast när jag läst hela helvetetesskildring-
en upptäckte jag att det fanns fotnötter. Då 
började jag om för att förstå bättre. Otro-
ligt bra bok, förstår att många vill läsa den.
Sann historia från häktet. Ofta är det lik-
nande möten vi har med våra låntagare. 
Dom kanske inte har varit så flitiga i sko-
lan, inte besökt bibliotek, kommer från en 
miljö utan böcker. Det blir som en ny upp-
täckt att hitta litteraturen. Stolthet att kun-
na läsa, att berätta för andra vad man läst. 
Och en oerhörd tacksamhet mot oss bibli-
otekarier. Vi är otroligt populära och nöd-
vändiga för många intagna. 

Maggi Stenström 
Stockholms stadsbibliotek

Kronobergshäktet

Kerstin Gustavson    Foto: Natalia Berg

På sjukhuset finns ca 60 vårdavdelningar, so-
matiska, psykiatriska, rättspsykiatriska och 
barn. 1,2 bibliotekarie arbetar på allmänna 
sidan.  I samband med ny organisation år 
2008  skedde en samlokalisering med det 
nyöppnade medicinska biblioteket på Ka-
rolinska Huddinge, som har sjukhuset som 
huvudman. På en liten yta med gemensam 
disk samsas nu: Två bibliotek med två oli-
ka huvudmän,två bibliotekssystem, 3,2 bib-
liotekarier. Hur har det gått?
Fördelar:
Längre öppethållande med gemensam disk-
bemanning.
Bemanningen blir inte lika sårbar, då fler 
personer arbetar på biblioteket.
Book-it underlättar rutinerna och vi kan 
lättare beställa in udda titlar från SSB.
Mer kontakt med uppsökande biblioteka-
rier inom Stockholmsregionen
Svårigheter:
Medicinska bibliotekets låntagare behöver 
lugn och ro för sökningar, medan patienter-

na behöver social kontakt genom samtal. Vi 
har försökt lösa denna krock genom place-
ringen av verksamheterna; den medicinska 
längst in i lokalen, den allmänna längst ut, 
runt lånedisken. Ibland kan det uppstå för-
virring runt de två huvudmannaskapen (och 
dessutom med Karolinska Institutets bibli-
otek som ligger i samma hus). 
   Ett akutsjukhus-bibliotek är en spännan-
de arbetsplats, med många olika typer av 
låntagare, som dessutom hela tiden byts ut! 
Spännande varje dag alltså! 

Kerstin Gustafsson

Biblioteket, Allmänna delen, 
Karolinska Universitetssjuk-
huset, Huddinge

Om varför vårdpersonal bör läsa skönlitteratur 

handlar en ny avhandling från Karlstads univer-

sitet: Rolf Ahlzén, Why should Physicians read? 

Understanding clinical judgement and its rela-

tion to literary experience.
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Från Stalins kossor till Hemsöborna och Na-

poleon

   Dags för veckans bokvagnsrond på avdel-
ning 38. Jag kör en av våra eldrivna bokvag-
nar lastad med något för alla; nyhetstidning, 
tidskrifter, böcker i ”alla” ämnen och på 
många språk, musik, ljudböcker, biblioteks-
spelare, lista över våra dvd-filmer med mera!
Under ronden träffar jag 16 patienter, de öv-
riga är på operation eller undersökning. Till 
dem lämnar jag vår informationslapp ”Ring 
så kommer vi!” på sängbordet.
En patient som går med droppställning i kor-
ridoren vill gärna låna Sofi Oksanens bok 
Utrensning en vecka till. Det går bra. Vi pra-
tar lite om Oksanens stil, att hon behöver 
så få ord för att tydligt rista in bilder i lä-
sarens fantasi. Jag får tipset att man abso-
lut ska läsa Oksanens tidigare bok Stalins 
kossor också. 

Du stiger in i bokskogen en höstdag. Löven 
är lysande gula mot den blå himlen(taket). 
Du hittar också fina flugsvampar som du 
kan sitta på. Den här fantasifulla inredning-

Biblioteket Bokskogen   
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

en har skapats av scenografen Ann-Marie 
Broms och har bekostats av Astrid Lind-
grens stiftelse Solkatten med flera.
   Här kan man sitta och läsa tidskrifter och 
böcker, lyssna på musik och spela spel.
Barn och anhöriga kan låna med sig till 
avdelningarna: böcker, musik, filmer med 
DVD-spelare.
   Vi besöker också varje avdelning med en 
bokvagn fylld med allehanda media så att 
även de som är bundna till rummet kan väl-
ja själva från vårt utbud. Det är viktigt att 
se och känna för att väcka lust. Kanske man 
kan hitta sin favoritbok eller sin älsklings-
film eller upptäcka något nytt.
Vår ”Äppelhylla” innehåller taktila böcker, 
teckenvideo, böcker med CD-skiva, böcker 
med tecken och BLISS.
   En viktig del av vår verksamhet är också 
att låna ut böcker på andra språk än svens-
ka. Vi har böcker på 54 språk för barn och 
11 språk för vuxna.
   Böcker om sjukdomar för barn försöker 

vi tillgodose behovet av. Vi har också lite 
patientinformation  med lätt information 
för anhöriga.
   Biblioteket samarbetar med sjukhussko-
lan och lekterapin i det nyinrättade Pedago-
giskt Resurscentrum. Det skall vara ett stöd 
och en resurs för pedagogiska och kulturel-
la aktiviteter.
   Biblioteket bemannas av 2,5 tjänster och 
är öppet 33 timmar/vecka och besöker av-
delningar och väntrum på mottagningar 15-
20 timmar/vecka.

Ingela Listh-Elfhög

En dam vill gärna ha en deckare, hon har 
läst flera av dem jag har på vagnen, jag re-
kommenderar Kvinna i grönt av Indriðason 
för den isländska miljön. ”Men jag ska inte 
vara kvar så länge – om jag inte hinner läsa 
ut den?” Hon får fyraveckorslån och ska 
lämna i Asplundhuset där hon brukar låna.
Den sista patienten jag träffar på ronden 
säger att hon tyvärr inte kan läsa för att 
synen är dålig. Hon brukar lyssna på cd-
böcker hemma. Jag plockar fram ett par bib-
lioteksspelare och när jag kommer till Her-
man Lindqvists Napoleon skiner hon upp. 
Jag plockar fram den lilla röda mp3-spela-
ren, lägger den i hennes hand och hjälper 
henne med hörluren. Jag lämnar henne när 
hon börjat lyssna. Hon blundar och ser nöjd 
ut. Jag känner mig också nöjd och går vida-
re till nästa avdelning.

Eva Eriksson

S:t Göran

Foto: Gunvor Klus

Ringklocka, anropa, bli insläppt, hämta 
nycklar, lämna ifrån sig telefonen, tunga 
dörrar, många dörrar, människor i uni-
form, bli insläppt, bli utsläppt, packa vag-
nen, ringa och fråga om det passar att kom-
ma, hämta larmet, bli insläppt, dra vagnen, 
öppna portar, vänta, börja arbeta, låsa upp 
dörrar, knacka, vänta, stopp, promenad, 
fortsätta, människomöten, efterfrågan, lik-
giltighet, advokatbesök, vänta, persontran-
sport, vänta, telefonsamtal, fortsätta, för-
frågningar, språksvårigheter, glada miner, 
lite skämt, hej, transporter, vänta, passa på 
att städa hyllan, efterfrågan, stressad per-
sonal, fortsätta, matvagnen kommer, vän-
ta, gymmet, duschning, fortsätta, beställ-
ning, lovar hämta, prästen kommer har en 
fråga, fortsätta, klar med avdelningen, öpp-
na dörrar, passera dörrar, hålla reda på alla 
nycklar, viktigt, hämta beställningar, passe-
ra dörrar, öppna dörrar, bli insläppt, myck-
et rutiner. Trivs på jobbet, tungt men roligt, 
värdefullt, dagen slut, öppna portar, stänga 
portar, lämna ifrån sig nycklar, bli utsläppt. 
Känna lycka, tacksamhet, frihet.
 En dag som bibliotekarie på Häktet, Hud-
dinge.

Kristina Löfström

Häktet Huddinge
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Från årsskiftet 2010 kunde högskolor 
som idag saknar rätt att utfärda dok-
torsexamen ansöka om rättigheter att 
utfärda examen på forskarnivå inom 
ett visst område till Högskoleverket. 

Högskolan i Borås skickade under våren in 
en ansökan om forskarutbildningsrättighe-
ter inom fyra områden, varav biblioteks- 
och informationsvetenskap var ett. Högsko-
leverket har nu efter sin granskning beslutat 
att tilldela Högskolan i Borås forskarut-
bildningsrättigheter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, med motiveringen 
att området genom sin långa erfarenhet av 
forskarutbildning lyckats bygga upp en god 
och öppen forskarmiljö, en tillfredsställan-
de infrastruktur och goda handledarresur-
ser. Dessutom betonar man att det finns en 
tydlig strategi för att vidareutveckla forsk-
ningsområdet och att området har en aktiv 

Bibliotekshögskolan har fått 
forskarutbildningsrättigheter!

dialog med  biblioteksfältet och samhället. 
Högskolans kvalitetsarbete på både central 
och institutionsnivå säkerställer hög kvalitet 
inom forskarutbildningen, menar bedöm-
ningsgruppen (se Högskoleverkets hemsi-
da för hela bedömningen).
   Det var ett glädjande besked som visar på 
att vårt arbete med att kvalitetssäkra fors-
karutbildningen har uppmärksammats, me-
nar prefekten Margareta Lundberg Rodin 
och ämnesföreträdaren och tillförordnad 
prefekt prof. Lars Höglund. Genom ett av-
tal med Göteborgs universitet har Biblio-
tekshögskolan i praktiken bedrivit en full-
skalig forskarutbildning sedan 1998, där 
undervisning, handledning och doktoran-
dernas arbetsplatser till största delen varit 
förlagd till Borås. När nu Högskolan i Bor-
ås fått rättigheter har vi därför redan det 
mesta på plats.

En ny skollag börjar gälla den 1 au-
gusti 2010.
Den nya skollagen innebär en mängd oli-
ka saker som kommer att förändra skolan. 
I skollagen står det att alla elever ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även 
för fristående skolor. Naturligtvis innebär
det här mycket för skolbibliotekens fram-
tid och fortsatta utveckling av verksamhe-
terna framöver.
   Christer Holmqvist är en av nyckelperso-
nerna som påverkat att nu skolbiblioteken 
äntligen kommit in i skollagen, eftersom han 
ingick i den grupp från Nationella skolbib-
lioteksgruppen som uppvaktade både för-
re skolministern Ibrahim Baylan och nuva-
rande skolministern Jan Björklund i frågan. 
När Christer gick i pension i juni 2010 hade 
han ägnat de senaste 35 åren av sitt liv åt 
skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling.

Cecilia Bengtsson
Ekerö

Ny skollag

Läs intervjun med Christer på sista sidan!

Mediedepån (MD) är ett serviceorgan som 
vänder sig till Uppdragsenhetens sex olika 
bibliotek vid privata och landstingsägda 
sjukhus samt statliga häkten. Vi ger även 
service till alla privata och kommunala ser-
vicehus och äldreboenden som har personal 
från Stockholms stadsbibliotek. Bibliotek-
spersonalen kommer också hit till medie-
depån på Odengatan och plockar media.
    Vår enhet heter Uppdragsenheten och till-
hör Regionbibliotek Stockholm.
    I verksamheten ingår huvudsakligen in-
köp av specialmedia som böcker med stor 

Mediedepån
stil, lättläst, folianter, CD-böcker, CD-mu-
sik och Dvd-filmer. Vi lånar också ut video-
filmer, diabildsserier, kassettböcker och mu-
sik på kassett. 
    Mediedepån håller också kontakt med 22 
privata och kommunala servicehus samt an-
dra institutioner som saknar medier och bib-
liotekspersonal. Där finns bokombud som 
själva sköter depositioner som skickats ut av 
Mediedepån. Depositionsställenafår sänd-
ning med 50, 70 eller 100 böcker (de flesta),  
några kassettböcker och musik  två gånger 
om året. Dessa lånas inte ut i Book-it. Bok-

depositionerna sammanställs efter önske-
mål från boende och personal via bokom-
buden på stället. Kvalitén vid val av media 
skall vara god och kunna stimulera till kul-
turupplevelse, minnesträning och förströel-
se. Även bokens utseende skall vara i gott 
skick. Eftersatta grupper såsom äldre och 
handikappade nås inom Mediedepåns
verksamhet.

Birgitta Wahlstedt
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Den 29 maj invigdes Saltsjöbadens nya bib-
liotek. Från en separat byggnad utanför af-
färscentrumet flyttade biblioteket in i 400 
kvm nyrenoverade centralt belägna före det-
ta butikslokaler, granne med bokhandeln. 
Vår process med syfte att flytta in i centrum 
hade pågått i stort sett ända sedan jag till-
trädde som chef 2005.
Alla sex biblioteken i Nacka är numera 
självständiga enheter med egna profiler. Av 

hävd har det lästs mycket skönlitteratur i 
Saltsjöbaden och därför hade vi valt Skön-
litteratur som vår profil. 
I personalgruppen var vi alla överens om att 
vi ville lyfta fram profilen genom att byg-
ga in den i utformningen av miljön. Fär-
ger, former, material och utsmyckningsde-
taljer skulle  samverka till att upplevelsen av 
biblioteket blev mer hem än offentlig mil-
jö. Tankarna skulle gå till ett klassiskt bib-
liotek, men samtidigt fick det inte bli gam-
maldags eller mossigt. 
Hur skulle vi hitta balansen mellan gam-
malt och nytt, tradition och nutid, mysfak-
tor och modern teknik?
Vi bestämde oss för att dela in biblioteket i 
olika delar. En social del, en fack- och tek-
nikdel, en lugn hörna för läsning och kon-
templation, ett torg för oförutsedda händel-
ser, en ungdomshörna och en barnavdelning.  
Vi tog hjälp av arkitektkontoret BAU och 
inredningsfirman Citron Design. I nära 
kontakt med dessa diskuterade vi fram 
inredningen:  Platsbyggda trähyllor med 
chesterfieldsoffa och kristallkrona i det 
skönlitterära rummet, en enorm röd plysch-
soffa i ungdomsavdelningen, en klassisk li-
ten soffa och små fåtöljer i barnavdelningen 

Unikt bibliotekssamarbete mellan Sigtuna 
kommun och Svenska kyrkan

Saltsjöbaden och så förstås, ett par äkta mattor. I res-
ten av biblioteket enkla plåthyllor.  För ut-
smyckningen anlitade vi  designfirman Silver 
och vi fastnade för en svart vägg  med ci-
tat och författarnamn i guld bakom diskar-
na. Stringhylla för vintage, författarporträtt 
vid datorerna, display vid entrén. Färdigt.  
Vi hade sjösatt en idé som visade sig få eget 
liv. I entrédelen blev det som vi trodde. Män-
niskor läser tidningar, samtalar, dricker kaf-
fe, tittar på folklivet utanför. Men i skön-
litterära rummet sitter ofta ungdomar med 
laptop och i plyschsoffan samsas pensionä-
rer med pappor och deras småbarn.
Under sommaren har vi tredubblat besöks-
siffrorna och ökat utlåningen med en tred-
jedel. En del är förstås nyfikenhet, men vi 
märker att människor i alla åldrar kommer 
tillbaka med sina vänner för att stolt visa 
upp ”sitt” bibliotek.
En rad i gästboken uttrycker det som vi 
hade hoppats uppnå: ”Ni har lyckats med 
det svåraste av allt: att skapa en atmosfär. 
Gratulerar.”

Laine Sleiers
Nacka

Den 18 juni nyinvigdes Rosersbergs biblio-
tek i Sigtuna kommun med sommarlunch, 
levande musik och dans. Tal hölls av Bosse 
Andersson (kultur- och fritidsnämndens ord-
förande), Monica Dahlgren (kommunens 
bibliotekschef) samt av Lena Brolin (kom-
minister och verksamhetsledare i Norrsun-
da församling). Evenemanget besöktes av 
cirka 90 personer i alla åldrar. 
Nyinvigningen genomfördes för att fira att 
det mångåriga och unika samarbetet mel-
lan Sigtuna kommun och Märsta kyrkliga 
samfällighet gällande Rosersbergs bibliotek 
har utökats. Detta innebär bland annat att 
kommunen utökat bibliotekarietjänsten så 
att det nu är en heltid. Svenska kyrkan fort-
sätter att liksom tidigare stå för den andra 
halvan av tjänsten.  Kyrkan ansvarar också 

för bibliotekslokalen i Rosersbergs försam-
lingsgård medan kommunen står för medie-
anslaget. Beståndet har samma breda inrikt-
ning som på övriga folkbibliotek. 
Tack vare att bibliotekarietjänsten utökats 
kan biblioteket, i samarbete med kyrkans 
frivilliggrupp, hålla öppet 10 timmar mer 
i veckan. Resultatet har varit mycket posi-
tivt - besöken har stigit med 60% och lå-
nen med 40%. 
Rosersbergs bibliotek fortsätter också att 
liksom tidigare arrangera kulturaftnar i kyr-
kans regi. I höst kommer Helena von Zweig-
bergk och Bengt Ohlsson. 

Karin Sjölund
Sigtuna

Foto: Citron Design

Rosersberg

Fr v nr 3: Karin Sjölund.  nr 5: Monica Dahlgren, 
bibliotekschef        Foto: Lina Beutler. 
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Segeltorp
Den 28 augusti invigdes biblioteket i Se-
geltorp och den nya Segeltorpsskolan. En 
strålande sol lyste över invigningsscenen på 
skolgården. Det var fullt med besökare re-
dan på förmiddagen som bjöds på wraps, 
dricka och korv.
   Bibliotekschef Lisa Petersen invigningsta-
lade tillsammans med rektor Lennart Nor-
revik, ballonger släpptes upp och bibliotek 
och skola förklarades invigda. På scenen 
kunde man bland annat se magikern Alex-

Ekerös skolbibliotek får första 
utvecklingsstödet
Svensk Biblioteksförening har beviljat 125 
000 kronor i utvecklingsstöd till skolbiblio-
teken Ekerö kommun. Genom projektet vill 
Ekerö utveckla framtidens skolbiblioteks-
verksamhet.
- Skolbiblioteken har stor betydelse för elev-
ernas läsutveckling, säger Svensk Biblioteks-
förenings ordförande Inga Lundén. Genom 
att stödja Ekerös skolbibliotekssatsning, där 
eleverna är delaktiga i utformningen av fram-
tidens skolbibliotek, hoppas vi kunna för-
medla erfarenheter till andra kommuner runt 
om i landet. Två pilotskolor ska utses för att 
ta fram det interaktiva skolbiblioteket. Pi-
lotskolorna ska förmedla kunskap och in-
spirera övriga skolbibliotek i kommunen.
Ett skolbibliotek är en virtuell och fysisk mö-
tesplats och en del av elevernas lärandepro-
cesser. 

KM

Från och med hösten 2010 är bokcirklar.se 
ett biblioteksprojekt. Samtliga läns- och re-
gionbibliotek står bakom den gemensamma 
ansökan som beviljades av Statens kultur-
råd. Med Regionbibliotek Stockholm som 
projektägare och Nina Frid som projektle-
dare och samordnare ska bokcirklar.se bli 
den självklara mötesplatsen på nätet för lä-
sare. Här berättar Nina Frid, initiativtaga-
re till bokcirklar.se hur det hela började.
Jag vill också ha en gemenskap

Idén är egentligen så väldigt enkel. Jag har 
läst och pratat böcker i hela mitt liv, och när 
jag våren 2007 ville diskutera böcker ock-
så i en gemenskap på Internet, så fanns det 
ingen! Inte på svenska i alla fall, och ing-
en som faktiskt hade läsarsamtalet i fokus. 
Visst fanns det bokbloggare i mängder och 
de flesta bibliotek var frikostiga med läs-

tips. Några gratis recensionssidor hade fak-
tiskt forum, men ingen som byggde på cir-
keltanken, att samlas kring en gemensam 
läsupplevelse och genom att samtala om 
boken nå djupare och bredda perspekti-
vet på ett sätt som är omöjligt att göra på 
egen hand. Slutet på boken är bara början 
för alla dem som deltar i bokcirklandet, 
och det är många.
Historik

Sedan bokcirklar.se öppnade i september 
2007 (under festliga former i Bok- och bib-
lioteksmässans förmodligen minsta monter) 
har mötesplatsen samlat över 2500 med-
lemmar, eller läsvänner. Förutom alla bok-
cirklar som hållits och läsdagböcker som 
boksamtalat har bokcirklar.se varje år de-
lat ut Stora Läsarpriset till sju författare i 
olika kategorier. 
Sedan 2007 är det betydligt fler än  bokcirk-
lar.se som kommit på idén att samla läsar-

na i communitys. De stora förlagen till ex-
empel har slutligen förstått att när det gäller 
att välja vilken bok man ska köpa så  lyss-
nar en läsare i första hand på en annan läsa-
re! Men, bokcirklar.se är det förlagsoberoen-
de och läsarstyrda alternativet. Bokcirklar.
se säljer inte, vi samtalar. Ungefär som bib-
lioteket med andra ord.
Framtid

Nu är det dags för nästa steg i bokcirk-
lars historia. Från och med hösten 2010 tar 
biblioteken över ansvaret för sidan (under 
Bok- och biblioteksmässan, i en något större 
monter!). Det betyder att bokcirklar.se ännu 
tydligare blir läsarnas mötesplats, precis som 
biblioteken länge varit (en av) läsarnas natur-
liga träffpunkter. Det känns som ett självklart 
steg. Bokcirklar.se har helt enkelt hittat hem!

Nina Frid
Stockholm

ander Vasiliou, Lasse Kühlers dansskola 
och Jan Johansen. I biblioteket, som hade 
1525 besökare under dagen, bjöds det på 
fika, sagoberättare och böcker till barnen. 
Man kunde också tillsammans med fritids-
gårdens personal designa sina egna pins. 
   Biblioteket är ett folkbibliotek och till för 
alla, med extra fokus på barn och ungdo-
mar. Alla förskolor och skolor i området 
kommer att erbjudas bokprat, sagostun-
der och filmvisningar. Biblioteket kommer 
också att samarbeta med föreningar i om-
rådet kring olika kulturprogram. 
I en fräsch och avkopplande atmosfär er-
bjuds musik, film, TV-spel, datorer och för-
stås en hel del böcker. Det finns alla för-
utsättningar att biblioteket blir ett andra 
vardagsrum för många segeltorpsbor. Det 
lilla biblioteket i hjärtat av Segeltorp.
 
Välkomna!

Ann-Helen Johansson 
Huddinge

Bokcirklar.se

Foto: Ann-Helen Johansson



 

Hur skulle du sammanfatta dina decennier inom skolans värld?
Helt underbara. Jag är nu faktiskt inne på mitt åttonde decennium 
i skolans värld. Sedan min skolstart 1949 har jag egentligen aldrig 
lämnat den. Har alltid trivts inom skolan, både som idrottslärare, 
skolbibliotekarie och de senaste 22 åren som skolbibliotekskonsulent 
på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Min tro har alltid varit, att 
vill man nå barnen så är det i skolan man når dem och där når man 
dessutom alla barn. Jag har faktiskt aldrig tyckt att det har varit 
tråkigt att gå till jobbet. Jag har nog hittat ett jobb som passat mig 
som hand i handske.

Vad har varit de viktigaste arbetsuppgifterna för dig i din roll som 
regionbibliotekarie i Stockholm?

Att fungera som ett bollplank för skolorna. Att få dem att veta hur 
just deras skola vill ha sitt skolbibliotek. Att stötta och peppa de 
olika yrkeskategorier som oftast bemannar våra skolbibliotek i 
Stockholm. Att utbilda dem och försöka lära dem det tänk som 
kanske kan leda framåt. Att föra en dialog med skolledare och lärare 
för att visa vad man kan få ut av ett väl fungerande skolbibliotek. Här 
räcker det inte med att vara ett bollplank, man måste kasta ut lite 
olika bollar först.

Vad är det som driver dig och vilken är den röda tråden i det du gör?
En tro på att ett välutvecklat skolbibliotek kan bidra starkt till 
elevers lärande. Detta bottnar i min erfarenhet från alla de år jag 
har arbetat ute i verksamheten och från de duktiga skolbibliote-
karier jag har haft glädjen att följa och samarbeta med. Jag är helt 
övertygad om att skolbiblioteket och den som arbetar där spelar 
roll! Skillnaden mellan ett skolbibliotek och ett bokrum är just en 
kompetent och engagerad person. Det är livsviktigt att det är integ-
rerat och en del av skolans undervisning.

Vilken är den största utmaningen för dagens skolbibliotek?
Att kunna kommunicera vad ett skolbibliotek är och kan vara, till 
människor som inte redan är ”frälsta”. Vi måste lära oss att tala ett 
språk som förstås av de skolmänniskor vi jobbar med. För att nå 
resultat måste vi vara en väl integrerad del av skolan. Detta förmår 
de som blivit nominerade till Årets skolbibliotek. Detta gäller lika 
mycket nu när vi kommer att ha skollagen i ryggen.

Hur tror du att framtidens skolbibliotek kommer att se ut?
Jag har aldrig varit så intresserad av ett framtida skolbibliotek. Ett 
skolbibliotek måste vara ett bibliotek som fungerar för eleverna 
just nu när de behöver det. Det måste kunna svara upp mot den 
mångfald av behov som dessa elever har. Detta innebär och har 
alltid inneburit att när man arbetar med ungdomar, kan man aldrig
leva kvar i det förgångna. Man måste alltid utvecklas och anamma 
den teknik som finns att tillgå. Detta gör man enklast i dialog med 
eleverna själva och med en slags fingertoppskänsla för vilka beho-
ven är. Det är aldrig vi själva som sätter framtidsagendan. Det är 
omvärldens, skolans och elevernas behov som sätter den agendan.

Har du någon favoritförfattare?
Jag har många, är en riktig allätare som läser olika typer av böcker 
beroende på årstid och behov. Jag är medlem i Sherlock Holmes-
sällskapet och Homansällskapet (Jan Mårtensson), så där finns en 
del av mina preferenser. Annars läser jag mest facklitteratur, Stock-
holmiana och historia.
___________________________________
Frågorna ställdes av Cecilia Bengtsson 
och Hanna Johansson, styrelseledarmöter i
SkolbibliotekÖst

Foto: Cecilia Bengtsson

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Christer Holmqvist blev pensio-
när i somras efter många år som 
skolbibliotekskonsulent på
Medioteket i Stockholm. Han har 
aktivt nätverkat i Nationella skol-
biblioteksgruppen (NSG)
och varit ordförande i Skolbib-
liotek Öst 1999-2010.
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