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Det finns inget värre än att råka ut för en person i servicebranschen som utstrålar tristess och bitterhet. Kan man 
välja något annat ställe så gör man det. Bibliotekspersonal får i de fl esta fall goda omdömen vid olika former 
av enkäter men det fi nns mycket mer att göra. Många bibliotek satsar på olika former av bemötandeutbildning-
ar och prioriterar vikten av ett gott bemötande. I takt med en allt större automatisering på biblioteken frigörs re-
surser för att möta besökarna ute på golvet. Jag vet ändå inte om man med säkerhet kan säga att vi sett en stor 
förändring av personalens sätt att möta sina besökare. Även biblioteksbesökarna blir allt fl yktigare och alterna-
tiv till bibliotekens utbud fi nns omkring oss. Det är bokförsäljning i minsta lilla affär, många klarar sin infor-
mationssökning själva och internetcaféer lockar den yngre publiken. Det är ofta det första intrycket som avgör.  

Vi ska naturligtvis värna om de trogna låntagarna. Det går aldrig att ta för givet att de fortsätter att kom-
ma. Varför inte göra som Håbo och bjuda på ett antal reservationer till de mest trogna? Man kan kan-
ske ha klippkort där den tionde reservationen är gratis eller erbjuda stamkunderna en personlig bibliotekarie. 
”Var kreativa!” – som den vältalige Alf Johansson, landstingsrådet i Dalarna, sa på en länsbiblioteks-
konferens – ”för då upptäcker politikerna er och då kommer också medel till verksamheten”. 

Besökare som klagar ska man lyssna till och på bästa sätt gå till mötes. Att som i Haninge 
ha en seriös klagomålshantering är oerhört viktigt för att motverka ett dåligt rykte och 
istället sprida bra vibrationer. Om något går fel i relationen till vår besökare så mås-
te vi ha möjligheter att kompensera. En dålig upplevelse kan genom en snabb hand-
ling från bibliotekets sida vändas till att besökaren går hem och talar i positiva ordalag 
om biblioteket. Har vi den beredskapen på våra bibliotek? Det är inte många bibliotek 
som utvecklat kvalitetsgarantier för sin verksamhet. Det vill säga ett sätt att kommu-
nicera vad besökarna har rätt att kräva. Däremot är vi tydliga med att kommunicera 
de regler som gäller och vad vi kräver av våra användare. Arbetet med bibliotekspla-
ner kräver även att man arbetar med kvalitetsgarantier. Detta är ett naturligt sätt att 
göra en bra verksamhet ännu bättre. I detta nummer av Länsnytt kan man läsa 
om mycket som görs ute på biblioteken. I Järfälla ska folkbiblioteket jämställd-
hetsintegreras. Vi ser med spänning fram mot studiens slut till sommaren.

Vi på Regionbibliotek Stockholm tackar för i år och önskar er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År.

Att utveckla bemötandet, hur vi ser på och möter bibliotekens besökare, är en av de allra viktigas-

te framtidsfrågorna. Ett tråkigt bemötande kan skrämma bort de i grunden mest positiva av våra 

besökare. Ett bra bemötande, en god service och idérikedom kan få folk att upptäcka biblioteken.

Med fokus på 
bemötandet

Metodbok för biblioteksutveckling 

Att lyfta blicken 
och bryta mönster! 
Boken ”Att lyfta blicken och bryta mönster” 
har nyligen getts ut på BTJ Förlag med stöd 
från Statens kulturråd samt läns- och region-
biblioteken i Dalarna, Stockholm, Söderman-
land, Uppsala, Västmanland och Örebro.
 Boken innehåller dels konkreta tips och verk-

tygslåda för förändringsarbete, dels längre artiklar som inspirerar till 
att tänka i nya banor. 
 Artiklarna handlar bl.a. om förändringsarbetets dynamik, om refl ek-
terande skrivande och hur man som forskande praktiker kan utveck-
la sitt arbete. 
 I den senare delen av boken beskrivs hur dessa tankar och meto-
der använts i utvecklingsprojektet Ett bibliotek för alla, där ett trettio-
tal bibliotek från sex mellansvenska län deltagit (DUWCAT-länen). 
Arbetet har letts av konsulenter vid läns- och regionbiblioteken. 
 Ett övergripande syfte har varit att arbeta för att nå 
fram till ett bibliotek tillgängligt för alla.

Tomten och Redaktionen
önskar alla läsare
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Boka en bibliotekarie 

Tjänsten “Boka en bibliotekarie/handled-
ning” har sedan länge funnits inom högsko-
levärlden och på fackbibliotek. På senare 
år har folkbiblioteken genom det livslånga 
lärandet tagit upp idén. 
 Hur tjänsten är utformad kan variera. 
Grannbiblioteken Solna och Sundbyberg 
har lite olika vinklingar på sina handle-
dartjänster. 

Vi, Malin Norrby i Solna och Kristina Herr-
lander från Sundbyberg, båda IT-ansvari-
ga bibliotekarier, träffades och diskuterade 
tjänsten – hur, varför och för vem. 
 Malin har kommit till folkbiblioteksvärl-
den efter att ha arbetat ett par år på ett 
medicinskt fackbibliotek. Här var biblio-
tekariens roll som informationsspecialist 
och handledare tydlig och självklar. Stu-
denter och personal bokade regelbundet 
tid för handledning i informationssökning 
och metoder för att lära ut denna. 
 Kristina har en bakgrund som PR-biblio-
tekarie och för henne är det viktigt att mark-
nadsföra bibliotekens tjänster och kompe-
tenser. 
 
Nya möjligheter genom automatisering

Alltmer av rutinarbetena på biblioteken au-
tomatiseras i samband med in- och utlån. 
Ny teknik ger möjlighet för biblioteken att 

utveckla nya tjänster. 
 Bland de viktigare tjänster som biblio-
teken bör erbjuda är handledning. Och då 
menar vi både för val av “en bra roman” 
och för att “lägga upp” en strategi för in-
formationssökning. 
 Inom området informationssökning ska vi 
handleda – inte handräcka, d.v.s. arbeta för 
att kompetenshöja besökarna. Vi ska ge dem 
verktygen, för att de vid nästa tillfälle ska 
kunna gripa sig an informationssökningen 
med bättre kunskap och större självförtro-
ende. Att handleda i informationssökning 
leder dessutom till en egen kompetensut-
veckling, vi tvingas aktivt sätta oss in i alla 
de databaser och andra informationskällor 
som biblioteket har tillgång till. 
 
Olika inriktning

I Solna heter tjänsten “Boka en biblioteka-
rie”. Tjänsten kan bokas direkt i informa-
tionsdisken. Ingen fast tid alltså. Tjänsten 
är helt inriktad på informationssökning och 
handlar inte om datorhantering, e-post etc.
 I Sundbyberg vänder man sig även till 
helt datorovana. Tjänsten heter “Boka da-
torhandledning”. Det finns en fast tid var-
je onsdag. Hit kommer nybörjare som ald-
rig använt en dator och andra som vill veta 
mer om e-post, word eller excel. Tjänsten 
är ofta bokad. 

Brytningstid

Varför är det ibland så svårt att få tjänsten 
“Boka en bibliotekarie” eller motsvarande 
att leva och fungera? Ett svar är att vi inte all-
tid själva har en klar bild av vad tjänsten ska 
innehålla. Är det uteslutande informations-
sökning eller ger vi även annat datorstöd? 
Har vi själva klart för oss vad skillnaden mel-
lan handledning och handräckning innebär? 
 Det finns ingen motsatsställning mellan de 
olika infallsvinklar som våra två bibliotek 
valt. Det behövs handledning både för dem 
som aldrig suttit vid en dator tidigare och för 
dem som behöver hjälp med mer komplicera-
de informationssökningar på högskolenivå. 
Vi tror att det finns två hinder för att utveck-
la handledningsfunktionen på folkbibliote-
ken: Man blir tvungen att satsa på det ena el-
ler det andra p.g.a. tidsbrist; man väljer helt 
enkelt det som känns mest angeläget. 
 Ett annat hinder ligger i den gamla “servi-
ceandan”, bibliotekarien som den goda fen, 
som trollar fram en trave böcker till arbe-
tet om diabetes mellitus, eller som via någ-
ra knapptryckningar får fram mängder av 
artiklar om Islands gejsrar. 
 I biblioteksvärlden är vi just nu i en bryt-
punkt, den nya tekniken har ännu inte lös-
gjort de resurser som behövs för att arbeta 
fullt ut med handledning. Det gäller också 
att prioritera arbetet med handledning inom 
organisationen. När vi själva klart och en-
tydigt vet vad det är vi erbjuder och varför, 
kan vi med tydlighet och kraft marknadsfö-
ra tjänsten. Det kommer att på sikt höja bib-
liotekets status och ge ett mervärde till både 
boende och arbetande i kommunen.

Kristina Herrlander
Sundbyberg

Malin Norrby
Solna 

Thorbjörn Trygg och Ediz 

Ahmet fördjupar sig i Excel 

på Sundbybergs bibliotek.

Foto: Kristina Herrlander

– boka handledning 
Ny på Regionbiblioteket

Anna-Stina Axelsson

Sedan i somras har lånecentralerna i Mal-
mö, Umeå och Stockholm ansvar för att 
utveckla och administrera den nationel-
la frågetjänsten Fråga biblioteket. Sedan 1 
oktober är det mitt uppdrag att vid Regi-
onbibliotek Stockholm arbeta med de här 
frågorna. Jag är nyfiken på hur framtiden 
ser ut för virtuella referenstjänster och hur 
vi kan utveckla dem ytterligare. Fråga bib-
lioteket innehåller en e-postfunktion och en 
chattfunktion, där allmänheten kan ställa 
frågor till bibliotekarier från hela Sverige 
och Åland, som turas om att svara enligt 
schema. I tjänsten ingår också Kunskaps-
spanarna. Det är ett samarbete med Kun-
skapskanalen där bibliotekarier från hela 
landet spanar efter kvalitetskällor, främst 
från webben, till de program som kanalen 
visar. Kunskapsspanarna och deras sajt ad-
ministreras härifrån Stockholm.          
 Min bakgrund finns främst i skolvärl-
den. Jag har arbetet som skolbibliotekarie 
i Uppsala län i åtta år. De senaste åren som 

gymnasiebibliotekarie vid Håbo bibliotek i 
Bålsta. Undervisning och informationskom-
petens är några av de frågor som har enga-
gerat mig under min tid som bibliotekarie. 
En förhoppning är att åstadkomma ett tydli-
gare samarbete med skolinstitutionerna vad 
gäller framför allt Fråga bibliotekets chatt-
tjänst, som används mycket av skolelever. 
Jag har själv arbetat med chatten i något år 
och då fått tillfälle att fundera över hur vi 
på biblioteken bäst kan handleda elever ge-
nom virtuell kommunikation.                                    
 Ta gärna kontakt med mig om du har 
frågor eller vill veta mer om Fråga bibli-
oteket. Jag arbetar halvtid som konsulent 
vid Regionbiblioteket och halvtid som gym-
nasiebibliotekarie i Bålsta, därför kan det 
ibland dröja någon dag innan du får svar. 
Vi ses därute!
 
Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

anna-stina.axelsson@kultur.stockholm.se 

Teori och praktik – hur mötas de två?
Biblioteksforskning 

Särskilt som nyutbildad bibliotekarie kan 
man nog uppleva ett glapp när man tar 
sig från utbildningsvärlden till den prak-
tiska världen på biblioteken. Hur fören-
ar jag min dagliga praktik med de forsk-
ningsrön inom vårt område som faktiskt 
finns? Hur arbetar jag evidensbaserat?

En metod som syftar till att integrera forsk-
ningen i bibliotekens verksamhet är Tid-
skriftsklubben. Det är en metod som utarbe-
tats av Lotta Haglund och David Herron vid 
Karolinska Institutets bibliotek. Vid Håbo 
bibliotek i Uppsala län, där jag också arbetar, 
har personalen prövat metoden under något 

år och vi tycker att den ger upphov till re-
flektion och en kunskapsutveckling som vi 
förmodligen annars inte hade uppnått.
 Tidskriftsklubben bygger på läsning, 
granskning och diskussion på arbetstid av 
aktuella vetenskapliga artiklar eller andra pu-
blikationer. Metoden beskrivs i detalj i ett pa-
per som presenterades vid konferensen Mö-

nu en variant som vi använder vid under-
visning i gymnasieskolan och grundskolan i 
Håbo kommun, som ett sätt att öka elever-
nas förmåga till källkritisk granskning.
 Varför inte prova där du arbetar?

Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

Haglund, L. & Herron, D., Tidskriftsklubben – en metod som kan utveckla 
bibliotekariens förmåga till kritisk analytisk granskning
www.hb.se/BHS/motesplats/B&I-konf%202005/pdf/Haglund.pdf

Håbo bibliotek www.habo.se/biblioteket 

Fakta
tesplats inför framtiden 
2005. Se länk nedan.
 Förutom att persona-
len vid Håbo bibliotek 
använt metoden inom 
gruppen, har vi också 
modifierat den. Det finns 



6 7

Opening the Book

Sätt läsaren i centrum!
Regionbiblioteket anordnade i slutet av september en inspirationsdag med Rachel van 

Riel, grundare och VD för Opening the Book i Storbritannien. Många tackade ja till 

inbjudan och fick höra en ovanligt entusiastisk kvinna generöst dela med sig av idéer 

och förmedla nya arbetssätt för biblioteken. 

Det startade i Sheffi eld 1990 där vuxenlä-
raren Rachel hade börjat arbeta på biblio-
teket. Hon fann att datorer och facklittera-
tur rankades högt, medan skönlitteraturen 
tog allt mindre plats. Visst lånade besökar-
na romaner, men varför blev det just den 
speciella boken? Varför ville de läsa över 
huvud taget? Skönlitteraturen var ett pri-
vat område och bibliotekspersonalen blev 
delaktig bara om besökaren ställde en frå-
ga. Här fanns en stor härlig och hemlig gry-
ta att röra i. 

eller för dålig litteratur”. 
 – Hur ska vi befria dem och få dem att 
förstå att alla sorters läsning är okej, frå-
gade sig Rachel van Riel och hennes perso-
nal i Sheffi eld.

Bok för öde ö

Ett andra mål var att erbjuda fl er och bätt-
re möjligheter att välja böcker på bibliote-
ket. De fl esta besökare irrar villrådiga runt, 
börjar leta i hyllan med författarnamn på 
A och fortsätter till J, där tar orken slut. 
Alternativt börjar man bakifrån med sam-
ma resultat. Bibliotekspersonalen vill gärna 
tro att majoriteten av besökarna vet vad de 
är ute efter, men i själva verket är den siff-
ran 25 procent! Få vänder sig till persona-
len med frågor och därför måste man hitta 
på olika sätt att komma besökaren till mö-
tes med tips. Ett sätt är att hyllan för åter-
lämnade böcker delas in i ”Rekommende-
ras” och ”Rekommenderas ej”.
 Ett annat sätt som praktiseras i Sheffi eld 
är att bjuda in en låntagare att komma och 
berätta om en bok tillsammans med en an-
nan läsare, t.ex. under rubriken: ”Vilken 
bok skulle du ta med dig till en öde ö?”. 
Besökarna utmanas också att låna hemliga 
påsar med böcker – skyltat: ”Dare you read 
the book without knowing what it is?”  
 Biblioteket producerar även vykort med 
poesi för livets alla skiften, dödsannonser, 
kondoleanser, kärleksbevis, bröllop osv. 
Korten visade sig kunna bli en öppning mot 
att läsa mer poesi. 

Dela läsupplevelser

Ett tredje mål för Opening the Book blev att 
biblioteket skulle se till att det fanns tillfäl-

len för läsarna att dela sina läsupplevelser 
med andra. Efter en fotbollsmatch eller en 
operaföreställning kan man ofta ge uttryck 
för vad man tänker och känner, men en läs-
upplevelse är på ett sätt privat. En möjlighet 
att ändra på det här är att skapa läsrum och 
plats för läsecirklar. Läsecirklar blir nu mer 
och mer populära även här i Stockholms län 
och biblioteken kan vara den perfekta plat-
sen (se även sid. 7).

Hur hittar läsaren den bok hon/
han vill läsa? Om man inte vet nam-
net, inte författaren men ändå vet un-
gefär vad man önskar? Svaret är: 
www.whichbook.net. En teknisk lös-
ning på nätet, där man kan hitta böck-
er utifrån matchande kriterier, t.ex. 
en våldsam, rolig, snäll och lycklig bok 
med personer som har vissa egenska-
per och som utspelar sig i vissa miljö-
er, i ett visst land. Whichbook har blivit 
mycket populärt. Den första icke-eng-
elska versionen ska nu introduceras i 
Norge, där den ska kallas Önskebok. 
Två bibliotekarier per titel är engage-
rade för att bygga upp sajten som rik-
tar sig till 14 -17-åringar.

 Rachel drog igång projektet Opening the 
Book och tre mål formulerades. Det första 
var: Öka människornas tilltro och glädje i 
läsning. De fl esta läsare fi nner glädje i ro-
manläsning men förknippar den ofta med 
skuld t.ex.: ”Jag läser för lite, för mycket 

Book Chains

Rachel van Riel berättade om ett annorlun-
da sätt att utbyta läserfarenheter på biblio-
teket. Det handlar om Book Chains som i all 
enkelhet går till så här: Fyra personer lånar 
varsin bok och i varje bok ligger ett papper 
där man skriver ner sin upplevelse av boken. 
Man byter böcker och får läsa vad andra 
tyckt. På så sätt läser man tre böcker valda 
av andra personer med deras kommentarer, 
människor man inte känner men ändå de-

lar läsupplevelser med. Lapparna sätts se-
dan upp i biblioteket och kan vara till hjälp 
när man ska välja en bok. Kostar ingenting. 
Det som behövs är personal som ”mellan-
hand”. Idén har spridit sig och det fi nns tu-
sentals bokkedjor i Storbritannien.
 När det gäller författarprogram anser 
Rachel att de är överreklamerade, alldeles 
för mycket förberedelser och jobb för en of-
tast fåtalig publik. 
 – Nej, satsa på de dagliga besökarna 
och visa som forskande praktiker på resul-
taten av de olika satsningarna! Detta var 
ett av Rachel van Riels många goda råd 
och mer fi nns att läsa på www.openingt-
hebook.com. 
 Projektet Opening the Book har nu ut-
vecklats till ett företag med ett 15-tal an-
ställda som bl.a. arbetar med läsutveckling, 
biblioteksinredning och kurser både natio-
nellt och internationellt.

KM

Opening the Book

Till för sex år sedan ingick ingen skönlitte-
ratur, varken som obligatorisk eller frivillig 
del, i läkarstudenternas stora mängd kurs-
litteratur. En av skönlitteraturens alla för-
tjänster är att den skapar känslor av empa-
ti och psykologisk förståelse av människor. 
Detta ville man vid Karolinska institutet 
(KI) att studenterna skulle utveckla. Där-
för startade KI:s kulturråd ett projekt vid 
institutets bibliotek i Solna och Huddinge 
– en specialsamling med humaniora och 
skönlitteratur. Kulturrådet har nu en li-
ten arbetsgrupp som vid 3-4 möten per 
år beslutar om inköp. Samlingen i Sol-
na består av cirka 1.500 volymer, varav 
drygt 600 titlar är en donation från pro-
fessor Lars Erik Böttiger. Donationen ut-
görs av litteratur (fack och skön) som skri-
vits av läkare.
 Specialsamlingen är tänkt att komplet-

tera läkarutbildningens rena faktaböck-
er. Böckerna ingår inte i den obligatoriska 
kurslitteraturen men enligt Karin Niklas-
son Gråd, som ansvarar för samlingen, lå-
nas böckerna även om utlåningen kunde 
vara större. 
    – Jag är noga med att skylta på ställen i 
biblioteket där studenterna brukar sitta och 
det ger effekt direkt, säger Karin, som ock-
så berättar att specialsamlingen fi nns både 
vid KI i Solna och i Huddinge, men med 
lite olika inriktning. I Solna kallas den Ca-
mera Obscura och berör medicinhistoria, 
fi losofi  och psykologi medan den i Hud-
dinge, kallad Laterna Magica, har anknyt-
ning till själva vården.
 Böcker ur specialsamlingen kan inte 
fjärrlånas, men den som har fyllt 16 år och 
kan legitimera sig kan ansöka om lånekort 
och bli registrerad kund.     /KM

Läsecirklar på gång

Laterna Magica
Camera Obscura 

Att läsa böcker och diskutera dem i Bok- eller Läsecirklar är en enastående 
metod att öka läsupplevelsen på alla plan, och har en lång tradition i Sverige, men 
oftast har det skett i privata sammanhang. Nu börjar denna metod att sprida sig 
också till biblioteken.  

Några exempel från vår region:
RBC – Rinkeby Book Club. 
”Bokbekantskap önskas” – läsecirkel på Solna stadsbibliotek. 
Personalcirkel på Sollentuna bibliotek. Läsecirkel för allmänheten planeras.
Bokfrukostar för personalen i Danderyd.
Hästbokcirkel, från nio år och uppåt på Medborgarplatsen.
Bokgrupp på Skolörtens servicehus.
Läsecirklar på Medborgarplatsen och Stadsbiblioteket.

Hur startar man en läsecirkel? Kurs på Stadsbiblioteket, SSB. 

 
Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm 

Ill: H
elena Bergendahl
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– så låter det när hundratalet barn gör “raketen” 
i Brohuset så att taket nästan lyfter.
 En av våra stora ”fi rningar” på Bro bibliotek 
är den Internationella Nalledagen.
 Barnen ser fram mot den och lågstadiebarnen 
skriver egna Nallesagor och gör Nalleillustratio-
ner. Dessa ställs ut tillsammans med hundratalet 
gosenallar i bibliotekets skyltfönster.
 Barnen från de närmsta förskolorna bjöds in 
för ”fi rningen”. Barnbibliotekarien är ceremoni-
mästare – iförd en något för liten och för varm 
nallekostym.
 Talet till Nallen innehöll:  Varför vi fi rar Nalle-
dagen, en nalledikt och eftersom den mest be-
römda boknallen Nalle Puh fyller 80 år, en Nalle 
Puh-dikt. Råbyskolans kör (år 3) sjöng jättefi na 
nallesånger och avslutade med en nalleshow.
 Efter alla applåder, hurrade vi för Nalle Puh 
och taket höll på att lyfta när vi gjorde raketen:  
Nalle, nalle, nalle, Nalle Puh!
 ”Firningen” avslutades med att alla bjöds en 
slick håning.
 ”Puh”, sa Nalle och ”Puh”, sa barnbiblioteka-
rien i den varma nallekosymen.

Marie Holmqvist
Bibliotekschef Upplands Bro

Dagen har sitt ursprung i en historia om pre-
sident Theodore Roosevelt. Under en jakttur 
1902 vägrade Roosevelt skjuta en björnunge som 
jaktlaget drivit fram till lägret. Detta skapade 
stor medial uppståndelse och därefter kallades 
alla leksaksnallar ”Teddybear” efter presiden-
ten, som fi ck smeknamnet ”Teddy”. 
 Sedan många år fi ras Teddy Bear Day 27 ok-
tober (Theodore Roosevelts födelsedag) i USA 
och England, men sedan 1998 även på många av 
Nordens bibliotek. 

Nalle, nalle, nalle, 
Nalle Puh – 

Nalledagen

Børnebiblioteket som eksperimentarium 
Nya förmedlingssätt i Fredrikshavn och Hjørring 

En blåsig eftermiddag klev vi på Danmarksfärjan, tolv kollegor från Länsbiblioteket 
i Örebro län, Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm. Målet var 
att besöka barnbiblioteken i Fredrikshamn och Hjörring, som tillsammans deltar i 
projektet ”Børnebiblioteket som eksperimentarium”. Resan avslutades med ett besök 
i Partille bokhandel, som är känd för att arbeta medvetet med miljö och inredning 
för att levandegöra litteraturen och locka till läslust.

Studieresan ingick som en avslutande del i 
förstudien om Det frågeorienterade bibliote-
ket, som initierats av Länsbibliotek Uppsa-
la. Rapport om förstudien kan hämtas från 
Länsbibliotek Uppsalas webbplats, www.lul.
se/lb, välj ”Projekt”.

Det Runde Rum, Fredrikshamn

Fredrikshamns bibliotek möter oss med te-
gel och ljuszoner. Man har frilagt en stor 
del av rummet till plats för interaktiva ma-
skiner av olika slag. Mot en vägg står en 
scen med ett sagomotiv på ett berg och en 
väg bort, och bredvid hänger tyllkjolar och 
andra utklädningskläder, så att besökarna 
ska kunna klä ut sig och skapa de roller de 
har lust till.

 I inspelningsstudion spelas barnens lästips 
in och här berättar barn och ungdomar sa-
gor och pratar om stort och smått. De kan 
själva välja om de vill att det inspelade ska 
visas på en stor videoskärm.
 Man kan läsa om projektet i Framsidan 
nr 1:2006, ett temanummer som heter Om 
barn får bestämma, och i den danska Biblio-
tekspressen 5 2006. Båda numren går att 
hämta hem från nätet som pdf-fi ler.
 Man har fått rätt mycket medel från den 
danska Biblioteksstyrelsen, 2,25 miljoner, 
och pengarna har gått till att bygga upp den 
interaktiva mötesplatsen, och till studiebe-
sök hos andra med liknande tankar. Det 
fi nns ett nordiskt intresse för frågorna som 
även kan kopplas till de utvecklingstankar 
man möter i Holland och det frågeoriente-
rade biblioteket.
 Rummet ska förmedla känslor, man ska 
förstärka det man upplever genom att hela 
kroppen engageras i mötet med rummet. 
Vi ser en barngrupp komma och de intar 
vant rummet. Tre pojkar sätter sig genast 
vid en dator och sätter igång ett spel. Fram-
för datorerna har man möbler som gene-
röst tillåter fl er att sitta och spela, titta till-
sammans. Bibliotekarien kommer fram till 
dem för att hjälpa till att få igång ljudet på 
datorn. Det är en tillåtande stämning, där 
man förstår att ljud inte är något problem. 
Flera barn tränger sig in i inspelningsstudi-
on och det blir fnissigt. 
 Det som slår en är att barnperspektivet är 
genomgripande, och att den tillåtande stäm-
ningen är så tydlig.  Här har man roligt! 

 Barnen kommer antingen i grupper med 
förskola, dagbarnvårdare eller skola, och 
de bokar gärna in sig i rummet bakom för 
att äta sin matsäck under biblioteksbesöket. 
Aktiviteterna är framför allt för barn från 
förskoleåldern till 12-13 år.

Hjörrings barnbibliotek, Runde 2

Den uttalade ambitionen för Runde 2 är att 
öppna böckerna och tillgängliggöra de upp-
levelser de innehåller genom ett annorlunda 
sätt att förmedla berättelser. I rummet har 
man tagit bilderboken Hvad som helst av 
Bente Olesen Nyström som utgångspunkt. 
Scenografi n och elementen i Runde 2 är upp-
byggda kring några av de scener som fi nns 
i boken. Det runda defi nieras av disken, de 
fantasifulla hyllorna och ett runt glastak 
med blå stjärnhimmel och en labyrint. In-
stallationerna har fått vackra namn.

Barn tas på allvar

Exemplen Frederikshavn och Hjørring vi-
sar att kopplingen mellan lek och lärande, 
kropp och rörelse kan förstärkas med god 
scenografi  och gestaltning. Det är en stark 
poäng att i ett barnbibliotek låta ett språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt också 
innefatta barnens eget skapande, lek, rö-
relse och interaktion. De genomtänkta och 
uppfi nningsrika miljöerna i Frederikshavn 
och Hjørring tar barnen på allvar och låter 
dem ta plats som kreativa människor med 
rätt och möjlighet att berätta och uttrycka 
sig. Barnperspektivet är konsekvent och ge-
nomfört på djupet i båda rummen och det 
är verkligen ”ett barns perspektiv”, inte en-
bart ett ”barnperspektiv” utifrån en vuxens 
ögon. För oss blev medvetenheten om rum-
mets förmedlande och pedagogiska funk-
tion väldigt påtaglig. Särskilt i Hjørring ak-
tualiserades begreppet ”rummet som den 
tredje pedagogen” mycket tydligt för oss. I 

Frederikshavn såg vi hur man lyckats med 
att använda IT för att verkligen förstärka 
kreativiteten. ”Anmelde ren” slog oss som 
särskilt stark i och med att den lyfter fram 
barns möjlighet att uttrycka sig på ett kraft-
fullt men samtidigt enkelt sätt.
 En annan refl ektion som är viktig är hur 
man ser på disken: att det är en mötesplats, 
ett ställe att komma till och starta en kom-
munikation, ett ställe som har många roli-
ga infall och där man möts på lika villkor. 
Disken är inte en kontrollplats. 

Partille bokhandel 

Bokhandeln i Partille utanför Göteborg har 
funnits sedan mitten av åttiotalet. Den star-
tades av två vänner och kollegor, Gunilla 
Ericsson och Margareta von Geijer. Redan 
från början satsade ägarna mycket på mil-
jö och inredning, hand i hand med litterä-
ra program och andra aktiviteter.
 En personlig miljö som den i Partille bok-
handel borde kunna skapas även på ett bib-
liotek. Utgångspunkten för ett affärsdrivan-
de företag och ett bibliotek är visserligen 
skilda, men det medvetna sättet att gestal-
ta läslust och bokkännedom är något som 
bibliotek skulle kunna ta lärdom av. Även i 

ett bibliotek borde fi nnas utrymme att ska-
pa ”fi ckor” för speciella ändamål, ett fria-
re sätt att förhålla sig till samlingarna och 
mer fantasieggande rubriker på skyltarna. 
När man i Partille låter Metron och Bistron 
rymma reselitteratur och kokböcker, varför 
skulle inte biblioteket kunna ha Gym och 
Spa där det fi nns böcker om träning, hud-
vård, avslappning, mental träning och bra 
kost? Varför inte ta bokhandelns idé med 
temainredning och föra över till en barn-
avdelning? Den personliga och hemtrevli-
ga atmosfären som bokhandeln förmedlar 
gör att man vill stanna, slå sig ner och upp-
täcka allt som fi nns därinne. Vilket är bib-
liotekens ”konkurrensmedel”? Hur kan vi 
gestalta personalens kunskap?

Elisabet Brynge, Sylvia Blomberg 
och kollegorna från 
Uppsala länsbibliotek, Håbo bibliotek och 

Regionbibliotek Stockholm

Foto: Elisabet Brynge

Sagoscen i Fredrikshamns bibliotek. Här kan 

barnen fantisera, låna dräkter och klä ut sig.

I Hjörrings barnbibliotek ser man sagan 

underifrån.

Barnens kokboksavdelning i Partille 

bokhandel.



10 11

Augustpriset

En jurymedlems glädje och vedermödor
Etthundraåtta böcker att läsa! 108! De fl esta under sommaren. Ha åsikter om och bedöma. Inte konstigt då 
att morötterna förblir ogallrade och trädgårdslandet växer igen. Men har man ett uppdrag så har man. 
Lena Lundgren på Regionbiblioteket är en av dem som suttit i juryn för Augustprisets barn- och ungdomsbok. 

De böcker som nominerats till Augustpriset 
har, när jag skriver detta, just presenterats 
vid en presskonferens. Jurymedlemmarnas 
arbete är avslutat och nu påbörjas omröst-
ningen bland elektorerna, som ska leda fram 
till att tre Augustpristagare i kategorierna 
skönlitteratur, facklitteratur och barn- och 
ungdomslitteratur utses i Berwaldhallen den 
4 december.  

Sommarläsning

Jag har suttit i juryn för barn- och ung-
domsbokspriset i år. I början av juni hade 
vi vårt första sammanträde och då berätta-
de vår ordförande Marianne von Baumgar-
ten att vi kunde räkna med att cirka 100 
böcker skulle bli inskickade av förlagen. Vi 
fi ck vara beredda på att läsa intensivt un-
der sommaren, semesterperioder prickades 
in och sommaradresser lämnades. Vårt näs-
ta sammanträde fastställdes till tredje veck-
an i augusti. 

Först kom ingenting…

De två första böckerna, som kom med pos-
ten, läste jag noga, ett par gånger, skrev 
kommentarer i en särskild anteckningsbok, 
funderade, och lade slutligen den ena i en 

böcker, alla var pålästa och fulla av syn-
punkter. Sådär diskuterar jag sällan barn- 
och ungdomsböcker numera, tyvärr!  

Diskussion runt varje bok

Men böckerna fortsatte att strömma in. Hö-
garna fi ck dubbleras för att inte välta, nya 
kartonger hämtades på macken och jag bör-
jade blanda ihop de olika berättelserna. Hur 
många böcker kan man ha i huvudet, egent-
ligen? Hur jämför man bilderböcker och 
ungdomsböcker? Tack och lov hade jag min 
anteckningsbok! Med största ansträngning 
lyckades jag hålla jämna steg med infl ödet. 
Men våra möten var fortsatt inspirerande 
och varje bok diskuterades. Den 9 oktober 
var sista dagen som böcker kunde skickas in 
och dagen efter kom det åtta böcker! Fyra 
dagar senare hade vi vårt sista sammanträ-
de. Då hade vi läst och diskuterat 108 böck-
er, urvalet skulle bli klart och vi formule-
rade våra motiveringar. Enigheten var stor, 
om än inte fullständig, och vi kunde lätta-
de överlåta åt Marianne att på presskonfe-
rensen presentera vårt urval! 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

hög, Möjliga, och den andra i en hög, Ej 
aktuella. Försommaren kom, några böck-
er ramlade in, lästes omsorgsfullt, placera-
des i lämplig hög. En kartong, och två, kom 
så småningom, men jag började tycka att 
det var en ganska lättsam uppgift jag hade 
tagit på mig. Vi åkte på semester till Skåne 
och jag tog med en påse böcker och med-
delade omgivningen att jag var tvungen att 
ägna en hel del tid åt läsning. Fast de böck-
erna läste jag ganska fort och inga böck-
er kom till semesteradressen. Och hundra 
böcker kunde jag inte se att det skulle kun-
na bli tal om.  
 Så kom jag hem till ett ostädat hus och 
orensade rabatter och nu började böckerna 
strömma in! De kom kartongvis och pås-
vis. Paketavier kom dagligen, jag hämta-
de böcker på macken och det var böcker 
i brevlådan. Datum för nästa sammanträ-
de närmade sig och jag blev tvungen att ef-
fektivisera läsningen. Morötterna blev inte 
gallrade, trädgårdslanden växte igen ännu 
mer, jag hann inte binda upp rosorna. Jag 
rationaliserade kommentarskrivandet, in-
förde standardomdömen och påbörjade en 
ny hög Verkligt intressanta. Vårt augusti-
sammanträde blev en härlig genomgång av 

Den andra omgången av MUSA – Metodutveckling i Skönlitterärt 
Arbete – är igång, nu i regi av Regionbibliotek Västra Götaland, och 
som tidigare med nationell intagning. Från vårt län deltar nio per-
soner, varav sju från olika bibliotek i Stockholm och två från Salt-
sjöbadens bibliotek i Nacka. 
 MUSA2 inledde med två dagar i Göteborg den 5-6 oktober. Te-
mat var skönlitteraturen och läsningen: Vad är skönlitteratur? Var-
för fi nns skönlitteratur? Vad läser vi för något – och vad läser an-
dra? Gästföreläsare var Jofrid Karner Smidt, fi l.dr vid Högskolan i 

MUSA går vidare 
Oslo. Kursledare för MUSA2 är Stewe Clason, författare och rek-
tor vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv. MUSA är ett samarbe-
te mellan Länsbibliotek Skåne, Regionbibliotek Västra Götaland, 
Regionbibliotek Stockholm och Svenska Akademiens Nobelbibli-
otek. MUSA stöds av Kulturrådet. MUSA3 planeras 2007-2008 i 
Malmö/Skåne. Mer information fi nns på www.musa.se 

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm 

Nätverk för skönlitteratur
Författare, kritiker, litteraturvetare och bibliotekarier går samman för att 

stärka skönlitteraturen på folkbiblioteken.

Sveriges författarförbund, Svensk Biblio-
teksförening och Nobelbiblioteket har till-
sammans bildat ett nätverk bestående av 
bibliotekarier, litteraturkritiker, författare 
och forskare. Genom träffar och semina-
rier vill man främja möjligheter till utbild-
ning och fortbildning i det viktiga ämnet 
litteraturförmedling samt få till en ökad dia-
log mellan de olika yrkesgrupperna inom 
det litterära fältet. 
 Nätverket vill i första hand driva tre frå-
gor:
 Litteraturförmedling – söka påverka de 
universitet/högskolor som har utbildning 
i biblioteks- och informationsvetenskap 
att införa litteraturförmedling som ett led 
i grundutbildning och fortbildning av bib-
liotekarier. 
 Litterära träffar för yrkesutövande inom littera-

turområdet – skapa större förståelse för ar-
betet med skönlitteratur på folkbiblioteken, 
stödja bibliotekarier som utvecklar sitt ar-
bete med skönlitteraturen och vidga dia-
logen mellan yrkesutövande inom littera-
turområdet. 
 Folkbibliotekens bokbestånd – skapa breda 
diskussioner kring folkbibliotekens skönlit-
terära bestånd och urvalsprinciper med ut-

gångspunkt i första hand i samtal lokalt och 
regionalt mellan intresserade bibliotekarier, 
författare, kritiker och litteraturvetare. 

Upptaktsmöte

Styrgruppen arbetar för närvarande med 
att planera ett upptaktsmöte, som ska äga 
rum på Nobelbiblioteket den 10 januari 
2007. Mer information kommer. 
 
Kontaktpersoner:
Lotta Aleman, bibliotekarie, 
lotta.aleman@kultur.stockholm.se 
Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie, 
gunnel.arvidson.nilsson@danderyd.se 
Annina Rabe, litteraturkritiker, 
annina.rabe@swipnet.se 
Jan Ristarp, översättare, 
jan-ristarp@bredband.net 
Lars Rydquist bibliotekarie, 
lars.rydquist@svenskaakademien.se 
Oline Stig, författare, 
oline.stig@telia.com 
Petra Söderlund, docent i litteraturveten-
skap, petra.soderlund@littvet.uu.se  

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm 

Augustpriset

Augustpriset delas ut av Svenska 
Förläggareföreningen i tre kategorier: 
Årets svenska skönlitterära bok, 
Årets svenska fackbok och Årets 
svenska barn- och ungdomsbok. 
Priset består av en statyett av Mikael 
Fare och 100 000 kr vardera och 
delas i år ut för artonde gången. Se 
www.forlaggarforeningen.se/266

 

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och 
jag älskar dig så himla mycket av Gunnar 
Ardelius (Rabén & Sjögren)

Tusen gånger starkare av Christina 
Herrström (Bonnier Carlsen Bokförlag)

Lill-Zlatan och morbror raring av Pija 
Lindenbaum (Rabén & Sjögren)

Hedvig och Max-Olov av Frida Nilsson 
(Bokförlaget Natur och Kultur)

Svenne av Per Nilsson (Rabén & Sjögren)

Alla döda små djur av Ulf Nilsson och Eva 
Eriksson (Bonnier Carlsen Bokförlag)

Nominerade till
Årets svenska barn- och ungdomsbok 2006
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Vad betyder det för biblioteket att kom-
munen är ny och att man har lämnat en 
större kommuns organisation? Är det bara 
att uppgradera en filial till ett huvudbibli-
otek? På vilket sätt kan biblioteket i en li-
ten kommun ta plats i den kommunala för-
valtningen och i samhället? Det är några 
av de frågor som låg till grund för ett pro-
jekt som kunde genomföras tack vare bi-
drag från Statens kulturråd. Projektet fick 
namnet HiNK. 
 Efter en kartläggnings- och förankrings-
fas kom själva projektarbetet igång i mars 
2005, i och med att personalgrupperna i 
Nykvarn och Knivsta samt konsulenter och 
länsbibliotekarier från Stockholms, resp. 
Uppsala län, samlades. Då inleddes en pro-
cess som visade sig vara ett lyckokast – vi 
har lärt oss massor genom en blandning 
av studiebesök, föreläsningar, samtal, nya 
vänner och nätverk, gemensamt idékläck-
ande, hårt arbete och handledning. 
 I september 2006 avslutades projektet. 
Då kunde vi konstatera att det må vara vä-
gen som är mödan värd, men att det ock-
så är roligt med ett riktigt fint och konkret 
resultat. Vi har dessutom under projektets 
gång konstaterat att frågorna om att vara 
bibliotek i en ny kommun mera kommit att 
handla om bibliotekets roll i en liten kom-
mun. Och visst tar vi mer plats idag – tänk 
bara på Nykvarns bibliotek som lyser som 
en diamant i ortens centrum – men ännu 
återstår mark att vinna. Vi fortsätter vårt 
HiNK-arbete och även i framtiden kom-
mer vi att göra det tillsammans. 
 

Agneta Månsson
Bibliotekschef Knivsta

Ill: Gunnar Svensson 

HiNK
Huvudbibliotek i Nya Kommuner 

eller Huvudbibliotek i Nykvarn och Knivsta

Efterlängtat: Nytt bibliotek i Nykvarn

Qulturum Sländan invigt 
I augusti öppnade Nykvarns bibliotek i en nyrenoverad och delvis ombyggd 
lokal. Efter sju år i provisoriska utrymmen, en bit från den övriga kommunala 
verksamheten, har Nykvarns bibliotek äntligen fått större och mer ändamålsenliga 
lokaler i direkt anslutning till kommunhuset i Nykvarns centrum. En om- och 
tillbyggnad av Folkets Hus har gett Nykvarn en ny mötesplats.

I det nya biblioteket finns nu utöver basverk-
samheten även en samlingssal, två boknings-
bara sammanträdesrum samt ett släktfors-
karrum med Genline. Biblioteket har utökat 
sitt öppethållande till 39 timmar/vecka och 
ger möjlighet till ”lättservice”, d.v.s. tid-
ningsrum, snabbdator, kopieringsmöjlighet 
samt tillgång till morgonfika m.m. från kl. 
9.00 varje vardag, vilket gör ett sammanta-
get öppethållande på 50 timmar/vecka. 
 I bibliotekslokalen finns tillgång till bok-
ningsbara datorer för allmänheten, fax samt 
ett aktuellt urval medier; ett stort urval av 
de populära cd-böckerna bör särskilt näm-
nas. 
 Biblioteket är byggt i två plan, varav det 
nedre planet är det ”rörliga” med låne-
/infodisk samt all barn- och ungdomsverk-
samhet. På övre planet med ekgolv och 
hisnande utsikt genom glasbågen, finns all 
tryckt vuxenmedia. 

Qulturum Sländan 

Foto: Nykvarns kommun 

 I Nykvarn, som är en ung och barntät 
kommun, satsar man på barnen, och bib-
lioteket har i höst nyanställt en barn- och 
ungdomsbibliotekarie. 
 En nyhet på biblioteket är utlåningsau-
tomaten, som redan efter en månads fli-
tig användning visar sig stå för 57 procent 
av utlånen! 
 Nykvarns bibliotek är det enda folkbib-
lioteket i kommunen, men det finns tre be-
mannade skolbibliotek inom grundskolor-
na (ingen gymnasieskola). 
 Det nya kulturhuset som invigdes i sep-
tember har fått namnet Qulturum Sländan 
(den gula forssländan avbildad i kommun-
vapnet; forssländan finns i sjön Yngern). 
Fakta om Nykvarn: www.nykvarn.se

Carita Långsjö Rabo 
Bibliotekschef Nykvarn

Projekt 
jämställdhet 
i Järfälla
Järfälla folkbibliotek, kommunledningskontoret 
och politikerna i Järfälla deltar i ett pilotpro-
jekt med syfte att Järfälla kommun ska erbju-
da kommuninvånarna en jämställdhetsintegre-
rad verksamhet. Det är ett EU-projekt och 
stöds av Länsstyrelsen och Kommunförbun-
det i Stockholms län. 

Jämställdhetsintegrering innebär att biblio-
tekets verksamhet riktad mot allmänheten 
ska vara jämställd. Bibliotekets utbud och 
bemötande av besökarna ska vara könsmed-
vetet så att varken män eller kvinnor miss-
gynnas utan behandlas lika.
 Arbetet sker i projektform. Projektgrup-
pen består av sju personer från olika delar av 
Järfälla folkbibliotek. All personal på biblio-
teket kommer att utbildas och involveras i 
arbetet. Arbetssättet kommer sedan att spri-
das till alla verksamheter i Järfälla kommun 
och till övriga stockholmskommuner. Nuva-
rande verksamhet kartläggs och analyseras 
och åtgärder genomförs och analyseras.
 Vilka fördelar finns det för kommuninvå-
narna med ett jämställt bibliotek?
• Verksamheten har en hög och jämn kva-

litet 
• Verksamheten är rättvis eftersom indivi-

den sätts i centrum
• Verksamheten är demokratisk då alla er-

bjuds att ta del av och påverka den
• Skattebetalarna får valuta för skattepeng-

arna eftersom biblioteket är anpassat ef-
ter kommunens befolkningssammansätt-
ning

• Biblioteket är en attraktiv arbetsmiljö och 
arbetsplats.

Kerstin Gerén
PR-bibliotekarie Järfälla 

Landstingets kulturstipendier
Stockholms läns landsting har för 2006 delat ut ett antal kulturstipendier. Bland 
300 ansökningar utsågs sju kulturstipendiater inom områdena bild och form 
(bildkonst, konsthantverk, film och foto), scenkonst (dans, musik och teater) och 
litteratur, som får 50.000 kr vardera.

Litteratur

Författaren Kerstin Norborg tilldelades sti-
pendiet inom området Litteratur. 
 Hon började sin författarbana som poet 
1994, romandebuterade 2001 med ”Min 
faders hus”, som blev nominerad till Au-
gustpriset och vann Sveriges radios roman-
pristävling 2002. 
 Kerstin Norberg får stipendiet för att slut-
föra en roman som har sin utgångspunkt i 
hennes mammas släkthistoria. Den handlar 
bl.a. om att tidigt förlora sin mamma och 
om att tvingas dö från sitt barn.

Betydelsefull insats för skolbibliotek 

Landstinget delade också ut fem stipendi-
er om vardera 10.000 kronor till personer 
som gjort betydelsefulla insatser inom för-
eningslivet, folkbildningen samt kulturmin-
nesvården i Stockholms län.
 Kalle Güettler fick stipendium för sitt 
stora engagemang att bevara och återupp-
rätta skolbiblioteken. Han är bl.a. ordfö-
rande i Nationella Skolbiblioteksgruppen 
och arbetar aktivt för att stärka skolbiblio-
tekens ställning. Kalle Güettler nominera-
des av Författarcentrum Öst.

Designpriset Silverkronan 
till Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek har med sin grafiska profil hämtat hem Silverkronan i täv-
lingen Svenska Designpriset inom kategorin ”Identitet – Print – Förpackning”. Design-
byrån BAS Brand Identity skapade för några år sedan formen utifrån de värdeord som 
diskuterats fram bland bibliotekspersonalen: välkomnande, tillgängligt, synligt och mo-
dernt. Ett nytt typsnitt, Biblio (som i rubriken ovan) skapades och ett användarvänligt 
grafiskt program togs fram. Den grafiska profilen är genomförd på affischer, annonser, 
kassar, bibliotekskort, trycksaker men även i miljö med bl.a. skyltar både inom- och ut-
omhus, väggdekorationer, vepor m.m. 

Kerstin Norborg
Foto: Krister Hansson

Kalle Güettler
Foto: Krister Hansson
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Kampanj i vår?

1000 vägar 
till kunskap 
Kampanjen ”1000 vägar till kunskap”, som har 

genomförts i fyra år, har till syfte att ge informa-

tion om vilka möjligheter det finns för vuxna att 

studera, vilka hjälpmedel som finns och vilket stöd 

man kan få. Kampanjens aktörer är lokala sam-

ordnare, Utbildningsradion och Utbildnings- och 

kulturdepartementet. Biblioteken har successivt 

ökat sitt deltagande genom att visa upp sina lär-

miljöer och arrangera program med studieväg-

ledare, utbildningsmässor m.m. 

 Nu väntar samordnare i kommuner och stads-

delar på besked om vårens kampanj.

Referensgruppen för ”1000 vägar till 
kunskap” har träffats på Länsbild-
ningsförbundet i Solna för att diskute-
ra möjligheterna att genomföra en ny 
kunskapskampanj nästa år. Folkbild-
ningsförbundet, Utbildningsradion, In-
ternationella programkontoret, Encell 
(Högskolan i Jönköping), Valideringsde-
legationen samt Regionbiblioteket var re-
presenterade. Maicen Ekman från Folk-
bildningsförbundet gav en bakgrund och 
nulägesbeskrivning. Cirka 20 procent av 
landets vuxna befolkning står helt utanför 
IT-samhället och vill helst ha samhällsin-
formationen direkt i brevlådan eller via 
lokaltidningen. Framtidens samhällsin-
formation kommer att förmedlas digi-
talt och det kräver en större IT-kompe-
tens hos medborgarna. Uppdraget från 
den förra regeringen har varit att mins-
ka den digitala klyftan – ett demokrati-
uppdrag. Utbildningsradion planerar nu 
en uppvaktning hos folkbildningsminis-
ter Jan Björklund.
 Uppdraget från den nya regeringen, det 
s.k. Regleringsbrevet kommer i december. 
Länsnytt återkommer i frågan.

KM

Mångfald och dialog på 
Järfälla folkbibliotek
I mitten av oktober samlades personalen på 
Järfälla folkbibliotek på Sigtunastiftelsen för 
att arbeta med MOD – mångfald och dia-
log. MOD står för ett sätt att bemöta för-
domar och diskriminering. Anna Rosengren 
och Soledad Piñero Misa ledde arbetet och 
vi diskuterade bl.a.:
• Vem är jag?
• Att vara annorlunda
• Egna värderingar och beteenden

Under konferensen diskuterade personalen 
utifrån vars och ens egna erfarenheter av 
att vara med i olika sammanhang och att 
vara utanför. Vi funderade kring hur vi be-
möter bibliotekets besökare och hur biblio-
tekets service och utbud kan bli bättre. Syf-
tet med arbetet är att Järfälla folkbibliotek 
ska erbjuda en verksamhet där individen 
står i centrum och tar del av bibliotekets 
service och utbud på sina villkor. Arbetet 
väckte många tankar och kommer att föl-

I konferensen Mångfald och dialog på Sigtuna-

stiftelsen deltog bl.a. vaktmästare Hans Meijer, 

bibliotekschef Kaisa Nordberg, biblioteksassis-

tent Holger Lövestad samt kursledare Soledad 

Piñero Misa. Foto: Kerstin Gerén

jas upp under hösten.
Läs mer om MOD:  http://www.mod.nu

Kerstin Gerén
PR-bibliotekarie Järfälla

Skogås – ett modernt bibliotek
I november öppnade Huddingefi lialen i Sko-
gås efter att ha varit stängd i ett halvår. Per-
sonalen, fyra bibliotekarier och en biblio-
teksassistent, har diskuterat sig fram till ett 
helt nytt bibliotek. Ett brett underlag har de 
haft, såväl studiebesök i Stockholm och Gö-
teborg som fl era enkäter i Skogås. Arbetet 
med två fokusgrupper har hjälpt till att hitta 
rätt väg. Hur rör sig besökarna i biblioteks-
lokalen och vad kan vi lära av det? Hur kan 
vi förbättra skyltningen och själva placering-
en av media? Vad är viktigast sett ur våra 
kunders perspektiv? ”Reader´s interest”, äm-
nesgrupper som t.ex. Kropp och Själ, Hem 
och Trädgård får liksom Tama och Vilda 

djur nu samsas på ett naturligt sätt.
 – Nu känns det mer och mer naturligt för 
oss som jobbar här, säger Ann-Helen Johans-
son, som är enhetschef. 
 – Vi har analyserat och diskuterat och det 
mesta har fallit på plats. Vi vill ha ett till-
gängligt bibliotek och vi arbetar fortlöpan-
de på detta. Automater med RFID och fl er 
datorer var en förutsättning. Skogåsborna 
(cirka 13.000 med 33 procent invandrade) 
har nu tillgång till sitt bibliotek 32 timmar 
per vecka och nästa år fi nns planer på att 
utöka öppethållandet.

KM

Studier och dyslexi
När Kista bibliotek i oktober anordnade en 
utbildningsmässa kom det många besökare. 
Där hade AcadeMedia, Lernia, Lärgården 
och Västerorts Komvux, sammanlagt tio ut-
bildningsanordnare, dukat upp med infor-
mation. Studievägledare hjälpte besökarna 
hitta bland kurserna. Projektledare Åke Ny-
gren berättade om det virtuella bibliotekets 
alla möjligheter. Han informerade också om 
när man kan träffa studievägledare på bib-
lioteket och att den senaste nyheten heter 
Intercambio – språkmöten. (Mer om detta 
i nästa nummer av Länsnytt).
 Jonas Mossberg från Stockholms utbild-
ningsförvaltning tyckte att deras samarbe-
te med bibliotekets Lärcenter fungerade bra 
och han ville gärna vidareutveckla det. 
 Så var det också dags för den nya dyslexi-
hörnan. Birgitta Jansson som är initiativta-
gare och projektledare kunde glatt konsta-
tera att Kista är det 15:e biblioteket som får 
det här fullmatade informationsstället. Eli-
sabeth Nilsson från Regionbiblioteket be-
rättade om studiehjälp och DAISY-böcker. I 
datarummet var det demonstration av rätt-
stavningsprogram, talsyntes och översätt-
ningspenna. På hemväg från mässan satt 
jag bakom ett par ungdomar som satt och 
bläddrade i några kursprogram. Kanske hit-
tar de den kurs de vill gå?

KM

Invigning av utbildningsmässan 
i Kista bibliotek med Åke Nygren, 

Birgitta Jansson, Ahmed Makloof 
och Jonas Mossberg. Foto: KM

Länsnytt ringer upp…
… Anders Olsson, ny bibliotekschef i Sollentuna

Hej Anders! Du är ju ny bibliotekschef i Sollentuna 

sedan ett par månader tillbaka, Hur känns det?

 – Det känns väldigt bra. Det är oerhört ro-
ligt och spännande. 

Vilken upplever du som den största skillnaden mel-

lan Nacka, där du arbetade tidigare, och Sollentu-

na? 

 –  I första hand är skillnaden geografi sk. I 
Nacka fi nns det sex stora eller snarare mel-
lanstora bibliotek i en spridd kommun samt 
verksamhet på ett stort gymnasium. Sollen-
tuna har ett stort bibliotek, två små fi lialer 
och likt Nacka ett stort gymnasium i en rätt 
kompakt kommun geografi skt sett. Det inne-
bär självklart ett annat förhållningssätt mellan 
biblioteken och verksamheterna. I Sollentu-
na fi nns det en väldigt gedigen biblioteksverk-
samhet som i struktur är stark medan det i 
Nacka fi nns en biblioteksverksamhet som job-
bar och kämpar med sin struktur och kanske 
därför också är mycket förändringsbenägen.

Vad har du blivit mest förvånad över i ditt nya 

jobb?

 –  Vad som överraskar mig i Sollentuna 
är just den gedigna biblioteksverksamhet 
som fi nns där och som är en stark bas att 
stå på. Också det engagemang som perso-
nalen har visat i det målarbete man jobbat 
med innan jag kom.

Vad vill du ta med dig från Nacka? 

 –  Lusten och viljan att pröva på nytt, att 
våga prova det ännu inte etablerade! Tek-
nik i form av RFID, ny katalog, nya webb-
tjänster m.m. men också utveckling av det 
fysiska biblioteket. Idag fi nns ett allt större 
behov att få en spegling av den värld vi le-
ver i, att refl ektera över det som sker och 
väcka opinion. Där är det oerhört viktigt 
att våga pröva nya arbetssätt i samarbete 
med både nya och gamla medspelare.

Se även www.sollentunabibliotek.se

I slutet av november öppnade utställningen om nytt Stadsbibliotek i Stockholm. Tävlande från 120 

länder har inkommit med inte mindre än 1100 förslag och samtliga visas nu för allmänheten.

Av de inlämnade förslagen utser juryn fem fi nalister som presenteras i jan/feb. 
I nov/dec 2007 räknar juryn med att presentera en vinnare. 

Se 1100 förslag till nytt Stadsbibliotek!

 
Bakgrund och senaste nytt se: 
www.ssb.stockholm.se och 
www.arkitekt.se/Asplund.

Utställningen pågår t.o.m. 31 jan. 2007.
Fre. kl. 11-18, lör. och sön. kl. 12-16.
Bangårdsposten, Klarabergsviadukten 63.



Du har valt bort att gå utbildningen i biblioteks- och informationsve-

tenskap. Varför?

Jag har ett par gånger övervägt att läsa B&I-vetenskap på 
distans,  men utbildningen känns kanske inte alldeles rele-
vant för mig. Fortbildning inom biblioteksområdet skaffar 
jag på egen hand, t.ex. via bloggvärlden, seminarier och 
konferenser. 

Just nu arbetar du på ett folkbibliotek – vilka arbetsuppgifter är 

intressantast?

Jag har många spännande arbetsuppgifter här i Kista Lär-
center/bibliotek men det roligaste just nu är nog den nya 
virtuella frågetjänsten för vuxenstuderande, som vi håller 
på att bygga upp i ett samarbete mellan bibliotekarier och 
studie- och yrkesvägledare inom ramen för projektet Lär-
miljöer inom Stockholms stadsbibliotek.
En annan spännande aktivitet är våra öppna språkmöten, 
InterCambios, där man kan träffas över en kopp kaffe och 
byta språk med varandra. (Se www.ssb.stockholm.se/kista/
sprakmoten).

Vilka ser du som de största skillnaderna mellan att arbeta på ett 

forskningsbibliotek och på ett folkbibliotek? Skulle du vilja byta?

I och med att jag arbetar i ett Lärcenter befinner jag mig så 
att säga i ett gemensamt gränssnitt för både folkbibliotek 
och forskningsbibliotek. Detta är intressant. Vi har överlag 
ett gränsöverskridande samarbete med förvaltningar och 
utbildare. Just nu vill jag inte byta, men jag kan mycket väl 
tänka mig att arbeta på ett forskningsbibliotek. 

Hur ser du på framtidens bibliotek, vilka uppgifter väntar?

I web 2.0-sammanhang talar man om mashups när man slår 
samman flera olika webbtjänster till en ny och bättre tjänst. 

Analogt tror jag att bibliotekens framtid ligger i att vara nav 
i ett slags gränsöverskridande mashup mellan olika fysiska 
och digitala medborgartjänster levererade av t.ex. medbor-
garkontor, studievägledning, arbetsförmedling, näringsliv 
och volontärorganisationer. Kunden ska i framtidens biblio-
tek i mycket högre grad än nu vara subjekt och medaktör 
i produktionen av bibliotekstjänster. Detta kommer att 
innebära mycket större offentlig insyn i vår verksamhet och 
kanske också ett större inslag av konkurrens.  

 
Nyckelord till arbetskamraterna? 

Empowerment och deltagande! 
Om alla olika typer av biblioteksmedarbetare – biblioteka-
rier, assistenter, IT-pedagoger, webdesigners, informatörer 
m.fl. – tillåts synas och agera på lika villkor, var och en 
med respekt för hans eller hennes unika kompetens, då kan 
självkänslan öka och vi kan leverera en heltäckande och 
professionell service.
 

Rekommenderad bok?

Jag skulle vilja rekommendera ”Härarbeta”, en inspira-
tionsbok av Theo Härén som på ett lustfyllt och tanke-
väckande sätt utmanar våra statiska föreställningar om 
arbetets fysiska plats. Med den nya teknikens hjälp kan 
många sysslor utföras där man arbetar bäst. Släpp bibliote-
karierna loss, det finns trådlöst! 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: KM

SEX 
FRÅGOR 

TILL
Åke Nygren arbetar som projektledare 
för Lärcenter vid Kista bibliotek.

Åke Nygren


