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Rummet som tema

Sturebiblioteket som öppnades under året i ett nytt SL-center vid Östermalmstorg, är ett nytt inslag i biblioteksvärlden. Det är ett 
nischat bibliotek som med sin placering i en kommunikationspunkt ska fånga upp de många människorna i rörelse. Bibliotek Sture 
beskrivs i detta nummer. Även ett annat nyöppnat bibliotek, det i Fittja har en mycket klarare profil än vad vi har varit vana sen tidi-
gare. Kanske att 2009 är ett genombrott för att biblioteken allt starkare ska spegla det lokala närområdet och föra en starkare dialog 
med sina användare om rummet och om det som händer i rummet. Framöver får vi se allt starkare och udda bibliotek som sticker ut 
för att fånga uppmärksamheten. Men visst behövs fortfarande det stora och välsorterade biblioteket. I Stockholm känns det som om 
staden har tagit avstånd från ett riktigt ändamålsenligt, tillgängligt och engagerande bibliotek som kan göra skillnad för den moderna 
stora staden som växer så det knakar. Visst är det nödvändigt med förnyelsen i stadsdelarna men stadsdelsbiblioteken kan inte ersätta 
Stadsbiblioteket som vissa politiker och debattörer verkar tro. Eller är det här slutet för de stora biblioteken? Kommer de att helt er-
sätts av målgruppsanpassade bibliotek och av virtuella bibliotek?
 
I vårt län planeras flera kulturhus och det verkar också som att på flera platser i landet så vill man återgå till allaktivitetshustanken 
med bibliotek i centrum i form av Folkets hus, Medborgarhus och andra benämningar. Det är väl helt i linje med att biblioteken får el-
ler tar på sig fler uppgifter av samhällskaraktär. Det är inte helt fel särskilt som vi i många år argumenterat för biblioteken som lämp-
lig hemvist för fler kommunala uppgifter och för att biblioteken samverkar/samlokaliseras med till exempel turistinformation eller 
öppna förskolor.
 
Bibliotekens virtuella rum kommer att utvecklas mycket framöver och 
de kommer att bli användarnas verkliga arena, där de har ett ord med 
i det mesta från inköp till skapande. Utmaningen är fortfarande att få 
fler som kan och vill jobba med att utveckla det virtuella rummet. 
Samspelet mellan det virtuella och det fysiska rummet 
är också en viktig framtidsfråga.
 
Vi på Regionbiblioteket önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

När vi på Regionbiblioteket för ungefär ett år sedan diskuterade vilket tema vi skulle ha för 
våra fortbildningsinsatser under 2009 så var valet relativt enkelt, Rummet. Biblioteksrummet i 
form av lokaler och som virtuellt utrymme hade diskuterats friskt under ganska lång tid. Dess-
utom hade vårt län begåvats med flera nya eller nyrenoverade bibliotek och projektet ”Det frå-
georienterade biblioteket”, där elva kommunbibliotek på olika sätt skapade mer användarvän-
liga biblioteksrum, avslutades under 2009. Det virtuella biblioteksrummet har börjat bjuda in 
sina användare på ett helt annat sätt och under 2009 fick vi flera helt nya virtuella bibliotek 
att förhålla oss till. Rummet som tema under året gör det naturligt att temat för sista Länsnytt 
för 2009 också blir Rummet.
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Nätverk för referensarbete och fjärrlån
Nu startar Svensk biblioteksförening ett nätverk för referensarbete 
och fjärrlån. Anmäl dig idag!
Nätverket syftar till att lyfta fram referensarbete och fjärrlån inom 
framför allt folk- och skolbiblioteksområdet, diskutera hur det funge-
rar idag men ännu hellre hur vi tillsammans kan arbeta för att vidare-
utveckla referensarbetet, hitta nya metoder och anpassa det till stän-
digt nya förutsättningar och möjligheter.  Här ingår allt från fjärrlån till 
fulltextresurser på nätet, digitaliserade verk och multimediafiler ingår 
som väsentliga beståndsdelar.
 
Anpassade medier för barn och unga. Slutrapport 2009
Rapporten sammanfattar projekt som ägt rum åren 1999 – 2009 i 
Stockholms län.  Ansvarig är projektledare och bibliotekskonsulent Eli-
sabeth Nilsson som också har gjort sammanställningen. Projektet pre-
senteras helt kort och exempel ges på innehåll och erfarenheter från 
området som berör talböcker och andra anpassade medier.
Rapporten finns att ladda ner från regionbibliotekets hemsida un-
der Publicerat.

Bokbåten - exempel på ett tillfälligt bibliotek                                            4

Rum som överraskar                                                                                            5

Sture- biblioteket i mellanrummet                                                                  6

Biblioteksrummet- en framtidsspaning                                                        7

Det digitala rummet                                                                                             8

BiblLAN vad gör de på Ekerö Bibliotek efter stängningsdags ?         9                     

Kulturhuset storsatsar på bibliotek                                                             10

Forskaren Daniel Koch: Biblioteken är för lika                                         11

Bagis och Nacka förnyas i det lilla                                                                 12

Barnen är en berättelse - läsning i småbarnsåldern                              13

Hänt & Händer                                                                                                      14

Sex frågor till Eiler Jansson                                                                              16

Omvärldsbevakning + skolbibliotek
En bra hjälp i omvärldsbevakningen för alla ty-
per av bibliotek får man genom att gå in på (och 
kanske gå med i) http://www.netvibes.com/es-
kolbibliotek. Rubriker som Nätkulturer, Om-
världsbloggen, Media och IT-pedagogik och se-
naste nytt från Skolverket inbjuder till en koll.
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Tema: RUMMET

Bokbåten – 
exempel på ett tillfälligt bibliotek

Bokbåten är ett tillfälligt bibliotek, ett folk-
bibliotek i miniformat, med många möjlig-
heter. Det kräver organisation men kan och 
bör också vara flexibelt. Avlösande perso-
nal under en veckas tur (byte på onsdagar) 
har t.ex. möjlighet till viss ommöblering och 
en annan skyltning. Det finns också utrym-
me att testa nya idéer. Under det senaste 
året har vi prövat med hemliga överrask-
ningspaket (inslagen lånebok) och temalå-
dor. Överraskningspaketen gjorde succé hos 
de vuxna och vid senaste turen fick även 
ungdomarna möjlighet att låna hemliga in-

slagna böcker med olika teman som fotboll, 
skräck, mysterier osv. Men iden med tema-
lådor för ungdomar fanns det inget intres-
se för så det släppte vi.
   Ur användarens perspektiv måste det vara 
enkelt att använda biblioteket. Det är vik-
tigt med yttre skyltning, t.ex.  affischering på 
öarna i god tid innan besöket. Stora bande-
roller på relingen visar att ”det här är bok-
båten”, liksom en så kallad trottoarprata-
re, en sorts vikbar skylt, på kajen. Det ska 
vara lätt att hitta till, hitta in, återlämna och 
att inspireras till nya lån. Biblioteksrummet 

har även betydelse som mötesplats för öbor-
na som ofta passar på att här diskutera ge-
mensamma frågor.
   Bokbåtens lokal är liten med hyllor som 
är fastskruvade och då gäller det att tänka 
till var de olika funktionerna ska vara pla-
cerade och att urvalet av medier är anpas-
sat efter låntagarnas behov och intressen. 
Innan avfärd finns det möjlighet för öbor-
na att beställa och önska medier för väl ute 
på havet är vi hänvisade till de medier vi har 
och de vi får tillbaka under veckans gång.
Ungdomar och barn i skärgården har bibli-
otek i sina skolor, men också tillgång till ett 
stort kompletterande utbud på bokbåten. 
Skolorna lånar från båten, speciellt utifrån 
de teman de ska arbeta med under läsåret. 
Eftersom tiden vid varje brygga inte är så 
lång (30 till 120 min) hjälper bibliotekari-
erna gärna till att plocka ut böcker till sko-
lor och förskolor men också till öarnas lo-
kala bibliotek.
   För att lyfta fram facklitteratur för ungdo-
mar har vi använt oss av hyllor i deras ögon-
höjd medan böckerna för de yngre barnen är 
lägre och i deras blickfång, allt för att syn-
liggöra och locka till läsning.  För att göra 
det tillfälliga biblioteksrummet lämpligt och 
inbjudande för barnen försöker vi anpassa 
med små medel och detaljer. Här finns små 
stolar, ballonger, tävlingar med fina vinster 
(böcker) och de yngsta dras naturligt till bil-
derbokstrågen på golvet för en läsestund.
Det finns också möjlighet till bokprat och 
författarbesök för att stimulera till läsning. 
Under senaste turen hade en av barnbibliote-
karierna bokprat för en förstaklass på Utö.
Med ett begränsat utbud av medier får 
bokbåtspersonalen aktivt använda sin och 
kollegernas kunskap för att möta och sva-

Bokbåten är ett bra exempel på ett tillfälligt bibliotek. Två gånger per år las-
tas båten med 3000 medier och ger sig ut i Stockholms skärgård. Målet är att 
besöka 25 öar från Arholma i norr till Utö i söder under en veckas tid. Båten 
chartras från ett rederi och verksamheten drivs av Regionbibliotek Stockholm 
med finansiering av Stockholms läns landsting.

Foto: Annika Lissenko
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Alby ligger i Botkyrka kommun som är en 
av Sveriges yngsta och mest internationel-
la kommuner. Här arbetar man med visio-
ner och förändringar med målet att män-
niskor ska vilja flytta dit och sedan vilja bo 
kvar också. Kulturhuset Subtopia och Cir-
kus Cirkör har lockat många unga företaga-
re inom upplevelseindustrin att etablera sig 
här. Ett nytt bibliotek med ung profil kunde 
bli verklighet och i april 2008 öppnades i 
Alby ett bibliotek som är långt ifrån lagom.
   Margareta Berg som är bibliotekschef i 
Botkyrka beskriver hur tankarna utveckla-
des och förverkligades i skriften ”Användar-
nas bibliotek”, slutrapporten från projektet 
”Det frågeorienterade biblioteket, FrågeO, 
se faktaruta här intill.
”Att överraska är att öppna sinnena. Att 
visa att bibliotek kan vara så mycket mer 
än det man vanligen föreställer sig”. I Bot-
kyrka finns en vilja att nå nya grupper och 
inte bara de som redan hittar till biblioteket; 
man vill göra biblioteket till en mötesplats 
i verkligheten, inte bara på pappret. Där-
för blev arkitekterna uppmanade att rita ett 
biblioteksrum som inte såg ut som de tradi-
tionella, som gav andra signaler. Kreativi-
tet är ett nyckelord i Botkyrka. Biblioteket 
skulle alltså signalera kreativitet, upplevelser 
och skapande. Resultatet har blivit att nya 
grupper har lockats att besöka  Alby bibli-

otek. Ungdomar deltar i verkstäder, fram-
träder med egna texter och bilder i biblio-
teket och lämnar också in eget material till 
Demoteket.
Runda hyllor och starka färger

Arkitekterna var lyhörda för biblioteksper-
sonalens idéer om rummets möjlighet att 
sända ut signaler. Rummet i sig skulle visa 
på ett nytt sätt att tänka och uppleva. Det 
blev hyllor i cirklar och halvcirklar, i grönt 
och rött, tydligt och klart. Det blev högt i 
tak och en rad nischer, populära för både 
studier och samtal längs ena väggen. Det 
blev ett biblioteksrum bortom de räta lin-
jernas tyranni.
 
KM

 Projektet ”Det frågeorienterade bibliote-

ket” startades hösten 2006 och i februa-

ri 2007 var elva kommuner i Uppsala och 

Stockholms län med på tåget. Avsikten var 

att undersöka hur man kan skapa ett mer 

användarvänligt bibliotek. Man ville slu-

ta med att gissa vilka behov och önske-

mål besökarna kunde ha och få fram syn-

liga förändringar. Fokusgrupper, enkäter 

och observationer har använts som me-

toder. Biblioteken har utbytt erfarenheter 

och samarbetat hela vägen.

Tema: RUMMET

ra på besökarnas frågor. Under de senaste 
åren har tillgången till Internet varit till stor 
hjälp och när frågan om texten till Gulle-
fjun kom kunde vi glatt visa var den fanns. 
Internetuppkoppling mobilt var ju tidiga-
re tekniskt svårt i skärgården men funge-
rar numera utmärkt.
   Att driva och arbeta i den här typen av 
tillfälliga bibliotek med många besökare 
och mycket frågor kräver en vakenhet och 
stresstålighet och det är inte ovanligt att vi 
arbetar med många frågor och återlämning 
samtidig. Men det är också det som är tjus-
ningen, att i närheten till besökarna utfor-
ma en verksamhet med ett attraktivt bestånd 
som är innehållsrikt och lockande, och att få 
göra det under två intensiva veckor per år.

Rebecca Bachmann
Annika Lissenko
Regionbibliotek Stockholm

En dag i Bokbåtens dagbok höstveckan 2009

Måndag 

Nu är vi ute och far på vattnet igen! Bokbå-
ten Tranan har lämnat Arholma som denna 
gången hade rekord med 20 besökare! Fler 
än dubbelt så många som vanligt! Det tack-
ar vi Pia för, Arholmas bokombud! Vi har 
också varit till Lidö för att hämta en som-
mardeposition men det var ingen hemma 
där. Då blir det väl omlån istället...
   Dagens yngsta låntagare, Hedda och Vera, 
besökte bokbåten vid Söderöra. De var en-
dast 2 månader gamla och sov mest hela ti-
den medan mamma lånade rim och ramsor 
och pekböcker.
   Under måndagen har det varit välbesökt 
på biblioteket. Dagens frågor: trasmattor, 
Mumintrollet och byggbeskrivningar. Nu 
är vi på väg mot Nässlingen för en middag 
(det har doftat gott här av vitlök) och se-
dan övernattning.
/Annika

Foto: Å
ke E
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indm

an
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Tema: RUMMET

Sture – biblioteket i mellanrummet

Det är tur att Stockholm har många oli-
ka bibliotek, för alla gillar som bekant inte 
samma sak. Den stora, röda ”tyckboken”, 
som har legat uppslagen på ett bord sedan 
Sture bibliotek öppnade 11 maj 2009, har 
i dag 67 sidor med kommentarer, där den 
ovan nog är den minst representativa av 
dem alla. Men alla har rätt till en åsikt. 
Här kommer några till: ”Underbart med 
ett bibliotek mitt i kommersen!” ”Kul, bra 
urval av böcker. Man får lust att bläddra. 
Missar tåget med flit.” ”Kan inte fatta att 
jag kan få låna alla de här härliga böcker-
na!” ”Detta gör min själ glad!” ”Det här 
är precis vad Stockholm behövde.” ”Klock-
rent ställe. Rätt profil. Rätt i tiden. Perfekt!” 
”Om jag var bibliotekarie skulle jag defini-
tivt drömma om att jobba här.” ”Kan jag 
flytta hit? Snälla …?!”
   Sture bibliotek öppnade alltså för ett 
halvår sedan, på en övervåning i Öster-

malmstorgs tunnelbanestation, som genom-
gått en drastisk ansiktslyftning och fått en 
rad nya butiker. Från den fräscha gågata 
som bildats på stationen finns på ena sidan 
en biblioteksingång med trappa och hiss, 
och på andra sidan ligger ett litet Espresso 
House varifrån det också finns en trappa 
till biblioteket. Cafébesökarna får möjlig-
het att kila upp till oss med sitt fika. Bib-
lioteksbesökarna får möjlighet att gå ner 
och köpa en kopp kaffe. Det är ett samar-
bete vi tycker om.
   Bibliotekslokalen är 190 välplanerade 
kvadratmeter stor och samlar merparten 
av böckerna på en enda lång bokhylla som 
löper längs med en av väggarna i det U-for-
made biblioteket. Beståndet, som är under 
uppbyggnad, har nu nått ungefär 3500 vo-
lymer, och andelen utlånade exemplar har 
hållit sig på konstanta 50-60 % sedan bib-
lioteket öppnade.

   Ett litet bibliotek kräver smarta lösningar 
och det har TEA, Thomas Eriksson Arkitek-
ter, försett oss med. Mycket av inredningen 
går i – just det – svart, som kontrasteras av 
vita väggar med bokryggar i reliefmönster, 
en sittavdelning i guld, en färgglad barnhör-
na och, inte minst, böcker. I hyllan och på 
andra ytor exponeras många böcker med 
framsidan synlig, vilket inte bara lyser upp 
lokalen utan också hjälper oss uppnå vårt 
syfte – på Sture bibliotek hittar man inte 
allt, men det är lätt att hitta en bra bok. På 
de låga bänkarna, som kan skjutas in un-
der bokhyllan eller stå synliga framför den, 
ligger många böcker till beskådande, och 
bänkarna kan också rullas iväg och bli sitt-
platser vid ett bord eller stå i rader för bio-
sittning. Även borden, stora och små, går 
att flytta till valfri plats, vilket studenterna 
med sina laptops brukar utnyttja. Låneau-
tomaterna matchar inredningen, antennplat-
tan är inbyggd i informationsdisken, sladdar 
och annan teknik döljs bakom väggpanelen. 
Lokal, möbler och funktioner är anpassa-
de till varandra.
   Vi är sex bibliotekarier som alla beman-
nar Sture bibliotek på halvtid, två och två 
alla dagar i veckan, vilket i princip innebär 
enbart yttre tjänst. Eftersom biblioteket är 
nytt, inte ett som flyttat från andra lokaler, 
som en del av våra överraskade besökare 
tror, är hela beståndet nyinköpt av oss i per-
sonalen, som har fått stor frihet att utforma 
bibliotekets profil. Här ska man kunna hitta 
det senaste inom svensk- och engelsksprå-
kig litteratur, titlar som många är intresse-
rade av och sådana som nästan ingen visste 
fanns. Fokus ligger på skönlitteratur, med-
an facklitteraturen är sådan som kan vara 
av allmänt intresse snarare än kursböcker 
och annan fördjupande litteratur. Romaner 
ställs upp efter författare och här blandar vi 
in även deckare, ungdomsböcker och böck-

”Jättefult! Svart!!!??? Varför en så dyster och hemsk färg? Mycket klent bokur-
val! Inte ens dagstidningar finns! Fula o obekväma läsfåtöljer!”
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Inför den kommande anstormningen av 
handhållna e-boksläsare på den svenska 
marknaden är det lätt att känna att oros-
molnen hopas kring ens huvud om man för-
söker sia om folkbibliotekens framtid. Hur 
ser folkbiblioteken ut i framtiden när det 
objekt som vi främst förknippar med ett 
bibliotek - boken - står inför en sådan to-
tal renovering?
   Det är givetvis omöjligt att sia om framti-
den. Innan man drar för höga växlar på e-
boksläsare som Amazons Kindle gör man 
nog klokast i att vänta och se vilket genom-
slag de får (även om en bokhandlar-bekant 
till mig vars omdöme jag litar på häromdan 
uttryckte att han trodde att vi stod inför 
“pappersbokens yttersta dag”). Men folk-
biblioteken bör väl ha en beredskap för oli-
ka scenarion och därför kan det vara på sin 
plats att spekulera lite.
   Även i framtiden kommer det i samhäl-
len som eftersträvar att vara demokratiska 
finnas behov av rum som är öppna för alla 
och är gemensamt finansierade, rum som 
är tillgängliga för dem som vill mötas och 
diskutera. Eller för dem som behöver tyst-
nad till eftertanke och studier. Information 
för att bilda sig en förståelse av vårt sam-
hälle finns redan nu tillgängligt i överflöd 
via internet. Men förmodligen kommer det 
i framtiden att finnas ett behov av männis-
kor som kan sortera och strukturera det 
här informationsflödet som redan idag är 
oerhört fragmentiserat och lättmanipulerat. 
Om det finns pappersböcker i de här öpp-
na rummen och om de kommer att kallas 
bibliotek vet jag inte och om de människor 
som gör de här tjänsterna kommer kallas 

Biblioteksrummet - 
en framtidsspaning

bibliotekarier vet jag inte heller, men det är 
egentligen ovidkommande.
   För att den här utvecklingen skall bli möj-
lig krävs det dock att folkbiblioteken i Sveri-
ge slutar avskaffa sin personal utan faktiskt 
ger dem reella möjligheter och verktyg att 
jobba med de här frågorna. Bibliotekarier 
behöver en uppdaterad utbildning, bättre 
(teknisk) utrustning och inte minst mandat 
att jobba på ett nytt sätt. Genom internet 
och teknikens utveckling har en helt ny värld 
öppnats med helt nya problem. Hittills har 
folkbiblioteken mest sysslat med kulturför-
medlande verksamhet på webben (genom 
bloggar etc..) men det är bara en del av folk-
bibliotekets uppdrag. Här behövs en analys 
och en vision om vad ett folkbibliotek kan 
vara/göra på nätet.
   Vad gäller de fysiska rummen då? Jag vill 
slå ett slag för tillgänglighet och ett tillåtan-
de förhållningssätt. Inte för att jag vill vara 
en dysterkvist, men klyftorna växer i Sve-
rige och med det menar jag inte enbart de 
digitala. Vi behöver inte fler trösklar i Sve-
rige utan färre. De lokala folkbiblioteken i 
Sverige ger marginaliserade grupper i det 
svenska samhället möjlighet att skaffa sig 
de redskap som krävs för att göra sig gäl-
lande. Folkbiblioteket fungerar här som ett 
öppet och avgiftsfritt rum där man kan få 
hjälp av en person som engagerar sig i just 
ditt behov av bildning och kultur. Säg mig 
var du hittar det annars?
 
Tobias Willstedt
Botkyrka bibliotek

er på engelska. De tunnelbanevänliga no-
vellerna har däremot fått en helt egen hyl-
la vid sidan om.
   För den som föredrar andra vägar att hit-
ta sin läsning finns flera alternativ. Våra så 
kallade T-påsar innehåller bokblandning-
ar som personalen gjort, fram till nyligen 
på temat ”tesorter” (jasmin för romantik, 
gunpowder för spänning …), men för när-
varande är alla märkta ”New York-bland-
ning”, eftersom New York-veckor pågår på 
biblioteket. Vill man gå hem med digita-
la filer istället för tryckta böcker finns två 
Mediejukeboxar laddade med ljudböcker, 
film, språkkurser och barnspel. Tidningslä-
saren har tillgång till två PressDisplay-skär-
mar med tidningar från hela världen. Dags-
tidningarna finns inte i pappersform (som 
den besvikna tyckaren upptäckt), men dä-
remot har vi ett bra urval bläddervänliga 
tidskrifter.
   Sture bibliotek har fått en del uppmärk-
samhet i media och besöks flitigt av grupper 
från bibliotek i olika delar av Sverige. Även 
bibliotekspersonal från Norge, Danmark, 
Finland, Lettland och Vitryssland har varit 
på studiebesök. Här har ”compact living”, 
närheten till tunnelbanan, möjligheten till 
ett snabbt och effektivt besök och funktio-
nen som oas i kommersen blivit ett lyckat 
bibliotekskoncept.
 
Sandra Sporrenstrand
Stockholms stadsbibliotek

Barnavdelningen

Foton:  Sandra Sporrenstrand

Tema: RUMMET
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Tema: RUMMET

Denna gigantiska amerikanska långtradare 
har kört från kust till kust och besökt över 
160 platser i USA och Kanada. Nu rullar 
den vidare under 2010 och besöker fler stä-
der för att marknadsföra bibliotekens digi-
tala medier.
   På bussens körschema ser man att ett nytt 
bibliotek besöks nästan dagligen och infor-
mation och bilder från besöket ligger på fö-
retaget Overdrives webbplats.
Overdrives personal berättar inne i långtra-
daren om nedladdning av böcker, filmer och 
musik. De visar webbplatsen för den aktu-
ella dagens bibliotek, de visar också Over-
drives egen katalog för enbart digitala me-
dier ”Media locator”, och det finns skärmar 
och apparatur att hålla i ”hands-on”. Även 
ljudböcker kan laddas ner till iPods ( i USA).
   Utanför bussen finns personal från det 
kommunala biblioteket, som skriver in nya 

Det digitala rummet

låntagare, patrons. En tävling med MP3-spe-
lare som pris anordnas på många platser.
Ofta är någon lokal TV-kanal på plats och 
även många dagstidningar, så kunskap om 
bibliotekens service blir mycket spridd och 
dokumenterad. Följ gärna länkarna som vi 
lagt in i vår blogg ”Digitala bokbussen”. 
På Youtube kan man också hitta ett fler-
tal TV-inslag.
Till Ohio

Efter att på nätet ha följt bussen under ett 
år åkte vi sex bibliotekarier från Sverige i 
augusti till Cleveland och Columbus i Ohio 
för att se hur den här kampanjen var pla-
nerad, hur den gick till i praktiken och om 
det kunde vara något att kopiera för svens-
ka förhållanden. Vi ska skriva en rapport 
till Kulturrådet om våra erfarenheter och 
hoppas att kunna genomföra ett seminari-
um eller en konferens i april/maj om biblio-

tekens digitala rum med laglig nedladdning 
av böcker, film etc.
   Detta extra stora rum, som parkeras utan-
för biblioteket är verkligen iögonenfallande. 
Många av de vanliga besökarna på bibliote-
ket fick ta del av vad biblioteken har att er-
bjuda via sina webbplatser, många var över-
raskade och entusiasmen var stor. I Boston 
lär antalet nyinskrivna ha ökat med 900 % 
i samband med digitala bussens besök där.
I varje stad har en informatör eller PR-bib-
liotekarie förberett långtradarens ankomst. 
Skolklasser och äldreboenden har kontak-
tats. 
Mycket att inspireras av

   Bibliotekets vänner arbetar mycket för 
att sprida information om alla aktiviteter 
på biblioteket. Ofta har dessa vänner fina 
biblioteksshoppar med bokförsäljning och 
mycket mer vid entréerna t.ex. i huvudsta-
den Columbus och i Rocky River.
   Att biblioteken har undervisning i inter-
netanvändning och olika program (Micro-
soft,  Google, flickr, Twitter…) i sina Com-
puter classes inom bibliotekets väggar sågs 
som självklart. ”Det är ju information och 
inspiration vi ägnar oss åt i alla våra verk-
samheter!” Det är den egna biblioteksperso-
nalen, som håller i undervisningen och inte 
bara någon timme per dag utan många tim-
mar varje dag! De upplever inte att det är 
någon illojal konkurrens med utbildnings-
företag eftersom biblioteken inte lämnar nå-
got certifikat på genomgången utbildning.    
   Med kunskap om internet har man tillgång 
till hela världen. Staten Ohio har genom OP-
LIN ( kan lite liknas vid vårt KULDA-kon-
tor) abonnemang på ett tiotal betaldatabaser, 
som passar folkbibliotek. Det är mycket vik-
tigt att det ska vara lika för alla medborgare.
Biblioteken har också en viktig funktion när 
man ska söka jobb. Läs mer på vår blogg!
De fysiska biblioteken är mycket välkän-
da av medborgarna och väl använda tack 
vare ett rejält och lätt ihågkommet öp-

Under ett års tid har den digitala bokbussen kört ett varv runt USA för att 
visa upp bibliotekens digitala rum och sex svenska bibliotekarier var med på 
bussen i fyra städer i Ohio.

Läsesal i Rocky River  Foto: Lisbeth S. káplár
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BibLAN
Vad gör de på Ekerö Bibliotek efter stängningsdags?

Hur får man nya typer av besökare till ett 
bibliotek?  Denna fråga kombinerat med 
Ekerö Biblioteks ambition att följa med i 
nutida kulturyttringar gjorde att man i vå-
ras arrangerade LAN- dataspel över ett lo-
kalt nätverk i 72 timmar i sträck. 
   Initiativtagarna Sophie Wallebo och Lin-
da Spolén, som båda jobbar på bibliote-
ket, träffar i sina jobb många ungdomar 
och upptäckte ett gemensamt intresse: tv- 
och dataspel. Kombinera nytta med nöje 
är väl någonting som vi eftersträvar lite 
till mans, så även Sophie och Linda. Våren 
2009 kläckte de den eminenta idén att köra 
LAN på biblioteket. Sagt och gjort, efter ett 
samtal med kommunens it-avdelning för att 
se om det över huvudtaget var praktiskt ge-
nomförbart, skred de till verket.
  Den lokala spelföreningen Ekerövarna 
kontaktades och de var intresserade av att 
vara med i arrangemanget. Genast fick So-
phie och Linda tillgång till ett nätverk av 
spelsugna ungdomar utöver dem de lockade 
genom affischering och lokal annonsering.
Den 22 juni kl.12.00 kopplades ett gäng 
datorer ihop till ett LAN (Local Area 
Network=lokalt nätverk) inne på bibliote-
ket i Ekerö och kopplades inte isär förrän 
72 timmar senare.
   - De första tio timmarna gick vi omkring 

Foto: Arthur Rapaport

och tyckte att vi hade världens bästa jobb 
och de tio sista timmarna undrade vi hur vi 
överhuvudtaget gått med på något så galet! 
berättar Sophie.
   Under detta marathon-LAN spelades 
Counter Strike, Left for dead, Warcraft 3, 
TFT, Age of Conan. På TV-spelen spelades 
mängder med spel såsom Soul Calibur, Buzz 
Hollywod quiz, Buzz pop quiz, Buzz School 
Målet med arrangemanget var att nå LAN- 
och TV-spelsintresserade i alla åldrar. Föga 
förvånande kom det mest killar i 20-årsål-
dern och ganska få tjejer.
   - LAN-et gjorde att vi fick killar som inte 
normalt går på biblioteket att komma dit 
och de blev också under dagarna intressera-
de av bibliotekets övriga medier, säger Lin-
da.  De som kom på biblioteket under dagtid 
när LAN-et var igång blev väldigt intressera-
de av vad som hände och vad som spelades. 
Trots de sena arbetstimmarna har projek-
tet givit mersmak, redan på höstlovet slogs 
dörrarna upp på vid gavel igen för det tred-
je LAN-et, precis efter stängningsdags och  
när den vanlige biblioteksbesökaren hade 
gått hem.
 
Anna Levahn
Ekerö Bibliotek

Tema: RUMMET

pethållande, exempelvis måndag-torsdag 
9-21, fredag–lördag 9–17.30, söndag 13-
17 i Cuyahoga county. Här praktiseras ock-
så flytande bestånd, vilket utvärderas re-
gelbundet. Transporter till filialer sker två 
gånger per dag. Men volymerna på trans-
porterade böcker har minskat rejält när fly-
tande mediebestånd genomfördes. All me-
dia flyter. Endast avgifter för övertid tas ut, 
för övrigt är alla lån och reservationer gratis 
och detta betraktas som självklart.
Rocky Rivers bibliotek

Cirkulationstalen är mycket höga, delvis 
tack vare utlån av populära tidskrifter. Ett 
bibliotek i Rocky River köper 10 exemplar 
av tidskrifter typ Amelia och lånar ut 9 av 
dem på veckolån. Även populära titlar köps 
i många exemplar så att det inte blir fler än 
2-3 som står i kö!
   På detta bibliotek var barnavdelningen väl-
försedd med två Smartboards (whiteboards 
med touchskärm och Internetanslutning) i 
rummen för sagoläsning och bokprat.Gör 
gärna en digital rundvandring i detta vack-
ra, delvis nybyggda bibliotek tillsammans 
med bibliotekschefen. Inne i biblioteket 
finns också ett museum; väl integrerat med 
böckerna står skåp med vackra keramikfö-
remål tillverkade i en fabrik som funnits i 
omgivningen. Filmen ligger på webbplatsen.
Biblioteken gör det lätt att hämta ut beställ-
da böcker och likaså att lämna åter. Många 
bibliotek har ”drive-in”- funktioner. I låne-
disken ger man inte bara service till kunder-
na inne i biblioteket. Genom en lucka mot 
gatan lämnar man ut beställda böcker och 
filmer. Det såg mycket smidigt ut när borg-
mästaren körde förbi för att hämta sin via 
nätet beställda bok.
 
Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

www.digitalabokbussen.blogspot.com
www.rrpl.org



10

Daniel Koch gillar nya Alby bibliotek i Botkyrka. 
Där har man åstadkommit stor variation på liten 
yta. Foto: Anne-Marie Evers.

Tema: RUMMET

- Vilket är ditt favoritbibliotek?
Daniel Koch - arkitekt, lärare, forskare med 
mera fick besvara frågan när han medverka-
de vid konferensen Knutpunkt i Linköping:
-Mitt favoritbibliotek finns inte än. Men jag 
vet hur där ska se ut i entrén. Där ska bara 
finnas en enda bok. Om biblioteket vågar 
lyfta fram en enda bok, som bibliotekari-
erna tycker är mest intressant just nu – då 
får man som besökare något att reagera på, 
menar Daniel Koch.
- När biblioteket vågar påstå något genom 
ett personligt urval finns det mer att samta-
la kring än när man bara presenterar topp-
listor över det som är mest utlånat.
   Konferensen ”Knutpunkt – bibliotek i 
samverkan för framtidens lärande” arrang-
erades i Linköping 21 – 22 oktober av Lin-
köpings universitetsbibliotek och Högsko-
lebiblioteket i Jönköping. Daniel Koch är 
arkitekt, skribent och undervisar på KTH. 
Han har doktorerat på hur varuhus organi-
seras och påverkar konsumtionsbeteenden 
och hans licentiatsavhandling handlar om 

Forskaren Daniel Koch: Biblioteken är för lika!
bibliotek och kunskapsbyggande.
   Vid konferensen talade Daniel Koch om 
Bibliotek som rum för lärande. Ett rum kan 
man både lära av – och lära i. När man vis-
tas där förstår man något om hur det är or-
ganiserat. Man försöker hitta en logik. Of-
tast påverkas vi utan att vi tänker på det. 
Till exempel när vi väljer väg i ett biblio-
tek eller varuhus. Vi registrerar också vad 
där finns för handlingsutrymme. Vad kan 
man göra och hur kan man göra det? Oli-
ka sorters lärande passar på olika platser. I 
ett bibliotek pågår många olika sorters lä-
rande; inläsning för examen, lärande som 
individuell reflektion, lärande som diskus-
sion, som sökning och urval och så vidare.
- Jag talar gärna om bibliotek som kun-
skapscafé. Ett café är en lätt igenkännbar 
social situation. Daniel Koch visade på någ-
ra vanliga arkitektoniska figurer som beskri-
ver både rumsliga former och sociala situ-
ationer. Sådana kan hjälpa till att precisera 
vilken slags lärande man menar och i vil-
ken situation:
Torget är samlingsplatsens urbild. Där alla 
kan se alla. En gemensam plats, en ”latte-
miljö”, sa Daniel Koch fortsatte café-jämfö-
relsen. Balkongen  är en plats där någon el-
ler några tittar på något annat. De som står 
på balkongen tittar på folkströmmen nedan-
för. Det är lätt att se vad som händer. Som 
på ett Espressocafé där man ställer sig vid 
fönstret och tittar ut. Samtalet – och läran-
det blir ett annat. Många har lättare att kon-
centrera sig här. Catwalken är scenen. De 
många tittar på de få. Här finns stränga reg-
ler för vad man kan göra. Som situationen 
i en föreläsningssal. ”Ni ska lära av mig”.
Garderoben är en plats där man kan vara 
ifred. En avskild och kontemplativ plats där 
man kan ta tid på sig. Där man umgås med 
en enda person eller ingen alls.
-I en tid då stora glaslådor är vanligt för bib-

liotek är det av värde att vara noga med vad 
man gör, vilken glaslåda man bygger, påpe-
kar Koch. Glaslådan är genomskinlig och 
kan vara öppen och tillgänglig, men glaset 
kan också vara utestängande. Kan skydda 
de mest värdefulla varorna och konstver-
ken. ”Se men inte röra”.
-Tänk på flickan med svavelstickorna. Hon 
är som mest utanför när hon tittar in genom 
fönstret på det varma och trevliga som hon 
inte kan nå.
För liten variation

Generellt, menar Daniel Koch, erbjuder bib-
liotek för liten variation. Alltför få rumsliga 
möjligheter. Nya bibliotek är för lika var-
andra. De har kommit att präglas av mö-
belfabrikanterna.
-Mycket beroende på att man inte tänkt ige-
nom och preciserat vad man vill uttrycka 
innan man lämnar över till en arkitekt.
Han framhöll nya Alby bibliotek som ett 
gott exempel. På liten yta erbjuds både rum 
för enskildhet, studierum för 5 - 6 personer 
– och ett brett utbud av andra möjligheter.
-Tänk på byrålådor. En byrå med fem lå-
dor är mer användbar än samma byrå med 
bara en låda!
 
Anne-Marie Evers
Stockholms stadsbibliotek

 
Läs mer om nya Alby på sid 5

Daniel Koch, 

”Spatial systems as producers of 

meaning – the idea of knowledge in 

three public libraries. KTH 2004

Referat i Ikoner 2005:1, 

Sven Nilsson, Tre rum
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Tema: RUMMET

I augusti 2010 ska den stå klar för invigning, 
den nya entrén till Kulturhuset. Här kom-
mer man att förutom en ny informations-
disk för hela huset också att hitta en scen, 
ett litet galleri, ett café, en barnvagnspar-
kering. Och så ett bibliotek, där de delar av 
dagens Läsesalongen som utgörs av skönlit-
teratur och litteratur om konst, mode, foto 
och design flyttar in. Biblioteket blir navet 
i det flöde som finns i rummet.
   Just flödet har varit viktigt i planering-
en, och tanken på att det inte ska finnas 
några skarpa gränser mellan de olika verk-
samheterna har varit ledande. Böckerna ska 
överfalla från alla håll och skyltas med över 
hela våningsplanet, sitt kaffe ska man kunna 
dricka utanför caféet, tidskrifterna ska man 
kunna ta med sig in i caféet och så vidare.

Catharina Fogelström  Foto: Peter Axelsson.

”Ombyggnaden av våning Plattan kommer att vara den mest betydelsefulla för-
ändringen av Kulturhuset under lång tid framöver. Den öppna, lockande entrén 
till kulturen med ett bibliotek där ordet och texten står i centrum kommer 
att innebära ett stort lyft för alla våra besökare”, så säger kulturhuschefen Eric 
Sjöström om de stora förändringarna som är på gång.

   Vid planeringen har vi tagit en tydlig ut-
gångspunkt i trender vi ser och som vi vill 
anpassa vår verksamhet till. Intresset har 
aldrig varit större för böcker och läsning, 
människor vill skapa och vara kreativa och 
det finns ett behov av samtal. En kravlös 
plats behövs att bara vara på och det finns 
en längtan efter en motvikt till det kommer-
siella. Och det är här biblioteken kommer in 
i urval, i verksamhetsinnehåll och i perso-
nalens kompetens och bemötande. Hos oss 
kommer diskarna verkligen att vara arbets-
redskap och inte arbetsplatser och persona-
len kommer att röra sig aktivt och mycket i 
rummet. Inga stora fort och förskansningar 
mellan besökaren och personalen således! 
Det är något som kommit fram väldigt tyd-
ligt i både vår referensgrupp och i de fokus-

grupper med bland andra gymnasieungdo-
mar som vi haft.
   Vårt arbete med referens- och fokusgrup-
per har naturligtvis hjälpt oss mycket på vä-
gen i formandet av våra utgångspunkter, och 
det arbetet fortsätter vi systematiskt med.  
   Då vi stänger för flytt ner till plattanpla-
net i juni, startar den stora ombyggnaden 
av våning 2 där biblioteket finns i dagsläget. 
Här kommer bibliotek för film, musik och 
även Serieteket att finnas kvar i ny utform-
ning. Och mycket av tankarna som använts 
vid utformandet av Plattanplanet kommer 
att överföras hit.
   Dessutom byggs här ett helt nytt spe-
cialbibliotek för åldern 10 till 13, unikt i 
sitt slag.
   Det här biblioteket ska vara en plats där 
man kan få bara vara människa i växande, 
men också en plats där man möter sin fa-
voritförfattare som just kommit med näs-
ta del i serien man slukar. Det är också vik-
tigt att det är en plats där man kan förflytta 
sig från att konsumera media till att skapa 
själv. Både media så som film, musik och 
spelvärldar, men också handens skapande 
i en föränderlig ateljé. Men allra, allra vik-
tigast är att det finns vuxna som är bra på 
att lyssna och som ser en.
 
Våning 2 slår upp sina portar i början av 
2011!
 
Catharina Fogelström
Kulturhuset i Stockholm

Kulturhuset storsatsar på bibliotek

Lästips: Eiler Jansson, Rum för möten. 

En litteraturstudie om bibliotekets roll 

som mötesplats. 

Mer lästips på regionbibliotekets

hemsida under tema Rummet.
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Tema: RUMMET

Hur är det med outnyttjade  ytor på biblioteken runt om i länet? På många håll 
finns skrymslen som från början hade någon funktion men som sedan sakta har 
förlorat sin betydelse och kanske förvandlats till förråd eller liknande. På andra 
håll kanske det inte blev som man tänkt sig redan från början. I Nacka kunde 
man satsa en del pengar och bjöd in en konstnär att omskapa ett rum i biblio-
teket. Hur kan man göra om man inte har sådan resurser för att förändra sin 
miljö och skapa ett mer attraktivt bibliotek?

I Bagarmossen funderade man, inför plane-
rad ombyggnad, över hur barnavdelningen 
skulle kunna bli mer attraktiv för barn, för-
äldrar och förskolepersonal. Arbetet i fokus-
grupper med småbarnsföräldrar gav myck-
et liksom studiebesök. Scenografen Petter 
Ljungberg bjöds in för att titta på olika möj-
ligheter. Väldigt många idéer har kommit 
fram, om både stort och smått. Ombyggna-
den har sedan blivit uppskjuten. Ändå har 
arbetet gått vidare med alla goda idéer, ut-
ifrån det man faktiskt har och med mycket 
små resurser. Steg för steg.
   Efter fokusgruppen har man röjt ur barn-
avdelningens gamla pentry (användes som 
förråd) och gjort om det till sagorum. Maria 
Rodrick Nordström från SSB:s marknads-
avdelning målade och gjorde det mysigare 
med matta, madrass och kuddar på golvet 
och med roliga lampor. Nu kan man sitta 
där och läsa med barnen i lugn och ro eller 

Bagarmossen och Nacka förnyas i det lilla

så kan flera barn kan krypa in i vrån och 
mysa. Lätta fakta har flyttats till tråg så att 
de blir lättare att bläddra i för små barn. En 
föräldrahylla finns nu också precis utanför 
barnavdelningen.
   Exponeringen har förbättrats i hela biblio-
teket med hjälp av enkla enhetliga vägglister.
Beståndet gås igenom och gallras en hel del. 
I nuläget finns faktaböcker både på vuxen-, 
ungdoms- och barnavdelningen men man 
funderar på att flytta ihop vissa avdelningar 
av ungdoms- och vuxenfakta och ser möjlig-
heter även till andra omflyttningar.
   Nu går personalen på Bagis vidare och 
gör ett rum som riktar sig till mellansta-
diebarn av det utrymme som tidigare rym-
de biografier. Väggar och hyllor har målats 
om och en trappformad vrå finns att sitta 
i.  Unga i området har bjudits in att delta i 
inredningsarbetet tillsammans med en stu-
dent från Konstfacks bildlärarlinje. Hon he-

ter Karin Lidbrink, bor i Bagarmossen och 
gör ett designpedagogiskt projekt som del 
av sitt examensarbete. Under några veck-
or har Karin återkommande arbetat i textil 
med ett litet gäng som skapat dynor, drape-
ri, kuddar med mera -  från tanke och idé till 
färdigt resultat. De har själva ritat mönster, 
gjort textiltryck, klippt, broderat och sytt… 
Så lyckligt kan det bli! Undras vad som blir 
nästa steg i Bagarmossen?
 
Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

I Nacka nyinvigdes Bibliotek Forum Nackas 
barnvagnsrum med pompa och ståt. Kören 
från Nacka musikskola drog igång och bjöd 
på en härlig fruktsallad med bl. a ananasjazz 
och mangotango. Självklart klipptes det blå-
gult band, av glada barn, och man kunde äta 
bokstavskex och mingla i det fina rummet.
   Tidigare har barnvagnsrummet gått i sam-
ma stil och färger som övrig inredning och 
förväntades bli belamrat med barnvagnar. 
Men så blev det inte. Kanske för att barn-
vagnar är så oerhört dyra idag och dessutom 
här i Forum Nacka ofta packade med kas-
sar och varor från shoppingturen i gallerian?
   Helene Burmeister på Stadsledningskon-
toret i Nacka kommun tog kontakt med To-
mas Olsson, konstnär boende på Gotland, 

Foto: Åsa Sander

Tomas Olsson Foto: Marie Johansen
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Barnen är en berättelse 
– läsning i småbarnsåldern

En av huvudtalarna var Rosemary Clarke 
från England. Hon berättade om Bookstart, 
som arbetar med att få föräldrar att läsa för 
sina barn och också skänker bort böcker 
till familjer. Ett imponerande program som 
försiggår i England och ytterligare 15 län-
der. Bookstart började 1992 i Birmingham 
med ett pilotprojekt för 300 bebisar. Nu har 
man som mål att nå 2,1 miljoner barn var-
je år. Man delar ut böcker vid tre nyckel-
åldrar och börjar med Bookstart Baby Pack 
för bebisar upp till 12 månader. Bookstart+ 
för dem som nyss lärt sig gå (toddlers) och 
Skattkistan för 3 – 4 åringar. Skattkistan är 
en rejäl dekorerad papplåda som barnen se-
dan kan använda att ha både sina favorit-
böcker och andra skatter i. Bookstart sam-
arbetar naturligtvis med bibliotek och andra 
institutioner.
Börja med de små

Jag var praktikern i gänget och pratade 
om ”Vad händer på barnbiblioteken i Pip-
pi Långstrumps land?”. Efter att ha berät-
tat kort om Sverige och svenskarna inledde 
jag med hur viktigt det är att börja med de 
små barnen. Det går inte att bygga ett hus 
på lös sand var min viktigaste ståndpunkt 
i föredraget. Bokpåsar, fängelseprojektet i 
Malmö, Bokjuryn, sagostunder, nya bibli-
otekslokaler, ja jag hann berätta mycket på 
en och en halv timme. Jag avslutade med 
att säga att det är viktigt att de som arbetar 

med små barn ska ha en bra lön, men ock-
så en bra utbildning. Här fick jag en spon-
tanapplåd av de 900 lyssnarna!
   Som vanligt på mässor och kongresser 
räckte inte tiden till att lyssna på alla före-
dragshållare, panel- och rundabordsdelta-
gare. Naturligtvis lyssnade jag på Elizabeth 
Englundh från Sverige, som nyligen skrivit 
en doktorsavhandling om folkrätt för barn 
som pedagogiskt åtagande. Hon har också 
gett ut boken Barnets bästa i främsta rum-
met, som kom ut 2009. Kongressen inled-
des med att Maria Mulata sjöng en vagg-
sång och avslutades med att hon och hennes 
orkester bjöd upp till salsa. Scenen fylldes 
av dansande förskolepersonal och de som 
inte fick plats dansade på stället i bänkar-
na. Tänk er bokmässan i Göteborg med sal-
sa eller varför inte schottis!

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

I stället för att snickra på det sommarhus som jag inte äger, ägnade jag semes-
tern åt att snickra på ett föredrag, som jag i slutet av augusti höll på en kon-
gress i Bogotá. Kongressen som var en del av årets internationella bokmässa 
ägnades uteslutande åt läsning för och med barn i åldern 0 -6 år. Den årligen 
återkommande kongressen hade ordnats av Fundalectura. Det är en privat or-
ganisation, var syfte är att främja läsning och att ge alla colombianer tillgång 
till det skrivna ordet. För att göra det arbetar man tillsammans med offentliga 
institutioner och bibliotek. Fundalectura är medlem i IBBY och med i IFLA:s 
barn- och ungdomssektion sedan 2009.

tidigare produktionsledare och dekormåla-
re när Junibacken byggdes. Inom de ekono-
miska ramar som Tomas fick, ville man att 
rummet skulle fortsätta fungera praktiskt, 
för barnvagnar och avhängning av ytterklä-
der. Gärna skulle barngrupper kunna dra 
sig undan och samlas i utrymmet. Men då 
måste det vara mer inbjudande!
   Jag träffade Tomas Olsson och frågade hur 
han har burit sig åt för att förvandla barn-
vagnsrummet från outnyttjad anonym yta 
till – något annat. Han berättade att han
redan tidigt var säker på att han ville ge 
rummet en helt annan stämning än det övri-
ga bibliotekets. Och han landade som vi nu 
kan se i en skön kväll med barnboksfigurer 
ute i naturen, eller i en trädgård som stake-
tet antyder. Konstnären har målat med stor 
pensel på bomullstyg på väggen, där de ut-
skurna barnboksfigurerna sedan har monte-
rats upp. Här samlas figurer från våra mest 
namnkunniga författare och illustratörer. 
Pettson och Findus sitter och metar. Alfons 
Åberg bjuder på kakor. Krakel Spektakel 
välkomnar på styltor. Och Emil i Lönneber-
ga klättrar i det stora trädet förstås.
   Staketet skyddar väggen mot smutsiga 
barnvagnshjul, men annars ser Tomas gär-
na att rummet används dagligen och slits 
naturligt: det är ett rum som ska nyttjas, 
att det samtidigt är dekorativt ska inte vara 
någon motsättning.
   Bibliotekschef Nick Jones ville gärna se 
att inredningen uppmuntrar till interaktion, 
därav fiffiga små skåp som ser ut som hus. 
Man kan sticka in handen i hål och känna 
de sammetsbeklädda väggarna, men här kan 
vi nog räkna med att framöver finna böcker 
i olika teman, och annat som talar till bar-
nens upptäckarlust.
.
Marie Johansen
Regionbibliotek Stockholm
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Under två veckor i oktober har biblioteken i 
Haninge haft en kampanj kallad De många 
språkens bibliotek. Syftet var att lyfta fram 
bibliotekens stora bestånd av medier på an-
dra språk än svenska och att uppmärksam-
ma det faktum att det talas så många språk i 
Haninge. Alla dessa språk skulle prägla bib-
lioteken under ett par veckor. På huvudbib-
lioteket har vi faktiskt böcker på ett 60-tal 
språk. Ingen exotism skulle prägla satsning-
en och invandring och flyktingskap skul-
le inte belysas. Det vi ville visa var hur de 
språkliga förhållandena i Haninge återspeg-
las på biblioteken.
   Alla biblioteken har haft stora bokbord 
med böcker och även skyltningar på alla 
möjliga ställen och då även med CD-ski-
vor och tidskrifter. T ex innehöll kulturhu-
sets pockethylla i foajén endast böcker på 
andra språk än svenska under dessa veck-
or. Och de lånades!
   Flera av bibliotekets skyltar har översatts 
till andra språk, personalen har haft små 
skyltar på sig med text om Pressdisplay och 
om att vi gärna visar databasen, barnavdel-
ningen har haft tävling där man ska gissa 
språk m m, m m.
   En hel del program har också gått av sta-
peln, bl a Pyssel på ryska, Kortkurs i italien-
ska, Arabisk poesi på svenska. Vi har haft 
utställning med barns skrivande och bok-
verkstad för fritidsbarn med utgångspunkt 
från alfabeten. Vi har också haft besök av 
barnteatergrupppen Sesam med deltagare 
från olika länder. Ett par författarbesök in-
gick – Rawia Morra som talade om Vägen 
till språket och Mats Kempe, tillika biblio-
tekarie, som talade om Världsbibliotekets 
verksamhet och om skönlitteratur.
   Vi har inte gjort någon regelrätt utvärde-
ring men tycker oss märka att många tittar 
på de utställda böckerna och språkskyltar-
na (skyltarna som anger språken) och per-
sonalen har fått fler frågor om böcker på 
olika språk framför allt från barn. Även för 
personalen har det inneburit en påminnelse 
om hur språkrikt biblioteket är och vilken 

mångfald som finns i kommunen. Vi hop-
pas naturligtvis på nöjdare besökare och 
ökade utlån framöver.
 
Lena Wester
Haninge bibliotek

Alla bibliotek, tror jag, länkar till Barnens 
bibliotek som är den stora svenska digitala 
biblioteksresursen för barn. Den vänder sig 
till barn upp till 12 år och har som syfte att 
stimulera läsning. Den innehåller många ro-
liga inslag för barn, lästips, författarkontak-
ter, frågetjänst, skrivarsidor, tävlingar och 
spel och den har numera också en avdel-
ning för förskolebarn.
   Men hur mycket ska vi bygga ut Barnens 
bibliotek? Ska vi överhuvudtaget bry oss om 
att skapa egna biblioteksresurser för barn 
på webben, hemsidor, bloggar eller annat? 
Eller ska vi satsa krafterna på andra webb-
platser där vi vet att barn och ungdomar är? 
Det finns olika åsikter om detta men jag vill 
tipsa om en dansk webbplats, som vi inte 
har någon motsvarighet till i Sverige, för att 
peka på att det kanske skulle löna sig att 
satsa mera på någon ytterligare resurs för 
de yngre ungdomarna.
   Spørg Olivia är en frågetjänst som starta-
des 2001 av tre bibliotek och Danmarks Ra-
dio. Det fanns då ett frågeprogram i dansk 
radio, motsvarande Hjärnkontoret i svensk 
TV, och till det knöts Spørg Olivia. Den 
sköts nu i ett samarbete mellan 120 biblio-
tek i 50 kommuner. Det som är intressant 

med den webbplatsen är att
1)   den är uppbyggd kring en fiktiv per-
son, Olivia
2)   frågetjänsten är det centrala
3)   det finns också underhållande delar som 
boktips, spel, tävlingar
4)   den är i hög grad interaktiv, ungdomar 
får också svara på andra ungdomars frågor.
    Olivia är en 14-årig tjej med en egen 
personlighet, hon har intressen och åsik-
ter, dock inom en bestämd etisk ram (inga 
politiska åsikter t.ex.). Om man klickar på 
”Olivias bok” kan man läsa om henne. De 
bibliotekarier som hjälps åt att svara, dis-
kuterar kontinuerligt hennes personlighet.
Livlig dialog

Ungdomarna kan fråga via e-post och onli-
ne, det senare 31 tim/v, må – to kl 14 – 20, 
fr kl 14 – 18 och lö kl 10 – 15. Kraven som 
ställs på svaren är bl.a. att de ska vara an-
passade till den som frågar och att de ska 
innehålla både källhänvisningar och anvis-
ningar om hur man söker. Det finns förstås 
också länkar till andra webbplatser. Men 
det speciella är ju att Olivia är en persona-
ge som ungdomarna kan identifiera sig med, 
så hon får väldigt många frågor, både fak-
tafrågor och frågor som är mycket person-
liga. Dessutom väljer Olivia ut ett par frå-
gor varje dag som ungdomar får svara på. 
I Svareforummet poängsätts sedan ungdo-
marnas svar.
   Det här är ett koncept som har fungerat 
mycket bra, Spørg Olivia har ett par hund-
ratusen besökare om året och dialogen med 
ungdomarna är livlig. Jag skulle vilja se en 
ny svensk webbplats liknande Olivias av 
flera skäl. Dels är namnet Barnens biblio-
tek ett problem, dels skulle det behövas nå-
got för lite äldre barn och yngre ungdomar. 
Dessutom är Olivias breda frågetjänst och 
personliga och direkta tilltal ett grepp som 
vore värt att pröva. Kan biblioteken gå ihop 
om exempelvis Fråga Amanda?
 
Lena Lundgren 
Regionbibliotek Stockholm

De många språkens bibliotek

Spørg Olivia – 
tar ungdomarna på allvar

www.spoergolivia.dk

Tema: RUMMET
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Långa svansen
Fr.o.m. hösten 2009 pågår projektet ”Långa 
Svansen” på stadsbiblioteket i Stockholm 
vilket med några få ord innebär att bibli-
oteket lyfter fram det oväntade för besö-
karen genom att synliggöra den skönlitte-
ratur som finns i bibliotekets magasin och 
kopplingen mellan den äldre och moder-
na litteraturen. En möjlighet att läsa böck-
er utifrån ett mer individuellt val än att 
bara gå efter topplistor och dagsaktuella 
recensioner.
   Skilda teman kommer att fokuseras på 
under projektets gång. Först ut är tioårs-
perioden 1928-1938, inte helt oväntat då 
Asplunds biblioteksbyggnad invigdes den 
31 mars 1928.
   Genom att fysiskt skylta med, lägga ut 
mediebeskrivningar och artiklar på SSB:s 
hemsida, blogga, twittra … om intressan-
ta skönlitterära verk samt tidstypiska fö-
reteelser kommer ”Långa svansen” att ge 
stockholmarna än större möjlighet att  upp-
täcka och njuta av skönlitteraturen i bibli-
otekets digra samlingar.
 
Susi Holmgren
Stockholms stadsbibliotek

IFLA 2009, World Library and Infor-
mation Congress, 75th IFLA General 
Conference and Assembly.

Book-Makeover
på Ekebyhovskolan

Ekebyhovskolan arbetar aktivt med entre-
prenörskap och strävar efter att särskilt upp-
muntra elevernas egen drivkraft och kreati-
vitet. I syfte att engagera eleverna och göra 
en något annorlunda läsfrämjande aktivitet 
initierades idén om att göra en Book Make-
over, vars innebörd är att skapa ett nytt bok-
omslag till en redan befintlig bok. Då skolan 
gärna välkomnar besök från företag var det 
positivt att inleda ett samarbete med ateljé-
chef och grafisk formgivare Lars André på 
bokförlaget Forma Books. En onsdag i ok-
tober gästades år 7 av Lars som hade en lek-
tion i hur det går till att skapa ett bokomslag 
och betydelsen av bildspråket och typogra-
fin. Att döma av elevernas frågor och enga-
gemang så var det en lyckad lektion! Hela år 
7 deltog i uppgiften som i sin helhet innebär 
att eleverna får välja mellan två olika böck-
er, läsa boken och sedan skapa ett eget bok-
omslag. Tanken är att eleverna även ska mo-
tivera sitt val av bokomslag. På Nationella 
Läsdagen den 12 november, som årligen fi-
ras på skolan, delades priser ut till de bäs-
ta bokomslagen. 
Bokomslagen ska sedan ställas ut i en utställ-
ning på skolan. Book Makeover är ett sam-
arrangemang mellan Lars André för Forma 
Books, Cecilia Barder, skolans lärare i svens-
ka/ bild samt bibliotekarie Carina Sandquist. 

Carina Sandquist
Skolbiblioteken Ekerö

IFLA (International Federation of Library 
and Institutions) arrangerade 23-27 augus-
ti i år sin 75:e congress.  Temat var “Li-
braries create futures: building on cultur-
al heritage”.
   Till IFLAs årliga stora konferens hör även 
mindre förkonferenser. Jag var i Florens på 
”Looking at the past and preparing for the 
future” som arrangerades av the Classifica-
tion and Indexing section. Ca 50 personer 
deltog och det var lätt att få kontakt med 
övriga. Föredragen handlade om ämnes-
ord, mappning av olika ämnessystem, De-
wey mm. Lois Mai Chan pratade om ”So-
cial bookmarking” – taggar i Library thing 
och jag om taggar i Stockholms stadsbibli-
oteks katalog. Jag var väldigt nervös över 
att prata efter någon så välkänd och kun-
nig person.  
   I Milano återsåg jag de flesta från förkon-
ferensen. Jag försökte gå på många katalog- 
och klassifikationsföredrag och även att del-
ta som åhörare i flera arbetsgrupper. Många 
intressanta föredrag krockar så det är bra 
att det går att läsa föredragshållarnas pa-
pers på IFLA 2009s hemsida. Inga Lundén 
pratade om hur man tillvaratar kompetens 
och kreativitet på Stockholms stadsbiblio-
tek. Hon menade att det är bra att blanda 
olika kompetenser och att bibliotekariers 
kompetens kommer till sin rätt tillsammans 
med andra yrkesgrupper. Inga hade dessut-
om väldigt många fina foton och illustratio-
ner i sin power-point. (HA)
Barnbiblioteket som rum

IFLAs barnsektion arrangerade ett block 
med rubriken ”If I was the director” . 
Det fyra timmar långa passet lockade ca 
450 personer. Det är ganska många per-
soner. Särskilt om man tänker på att fle-
ra seminarier pågår parallellt och att det 
faktiskt inte är så många kongressdeltaga-
re som är barnbibliotekarier. Kanske var 
rubriken lockande? Föredragshållarna kom 
från bla Danmark, Nederländerna, Turkiet 

och USA. De flesta av föredragen handlade 
om barnbiblioteksrummet.  ”The history 
of Children’s Library Design: Continuities 
and Discontinuities” gav en mycket intres-
sant genomgång av barnbiblioteksrummets 
historia (www.ifla.org/files). I ett internatio-
nellt sammanhang är det särskilt tacksamt 
med bilder. Språkkunskaperna i publiken 
är mycket varierande och bilder underlät-
tar förståelsen. Det blir enklare att hänga 
med och dessutom roligare. (IK)

Harriet Aagaard,  
Stockholms stadsbibliotek

Ingrid Källström Nilsson, 
Rum för Barn, Kulturhuset , ledamot av IFLA Sec-

tion for Children and Young Adults

Amanda Stenberg, 
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Susi Holmgren



 

Varför har rummet blivit så viktigt inom biblioteksvärlden? Vad har
hänt?

- Omställningen från att vara ett välförsett ’boklager’ till en plats 
där man kan träffas och umgås, ”från transaktion till relation” 
som någon uttryckt saken, ställer helt nya krav på rummet. Att 
genombrottet för bibliotek 2.0 har dröjt kan också bidra till att 
rummet åter hamnat i fokus. Sedan ska vi inte glömma att nya 
biblioteksbyggnader ger status åt de kommuner som vågar satsa, 
ett gott exempel är Halmstad.

Medierna, kompetensen och barnperspektivet arbetar vi med. Men 
hur arbetar man med ett rum?

- Det finns massor av sätt men här menar jag att biblioteken har 
behov av input utifrån, t. ex. från arkitekter, konstnärer, scenografer 
och interaktionsdesigners. Innan man tar in experthjälp bör dock 
personalen ha tänkt igenom vilka funktioner som ska finnas utifrån 
de mål och uppdrag biblioteket har. Vilken atmosfär vill man skapa? 
Ljudzoner - var får det låta mest och var finns tystnaden?

Flexibilitet har ju länge varit ett nyckelord när det gäller
bibliotekslokaler, gäller det fortfarande?

- Absolut. Jag menar inte att biblioteken ska möblera om lika 
ofta som klädaffärer men man kan tänka sig ett något kortare 
intervall än 25 år! Men flexibilitet är inte allt, för mig får bibliotek 
gärna ha vackra och lite ovanliga rumslösningar. Det ska kännas 
att jag är på ”mitt bibliotek”.

Vad krävs av biblioteksrummet för att det enligt din åsikt ska kunna
fungera som en mötesplats? Något/några bra exempel?

- Svår fråga. För att fungera som mötesplats räcker det inte med 
rumsutformningen. Personalens förhållningssätt och de aktivite-
ter man anordnar är minst lika viktiga, men också bibliotekets 
placering och tillgänglighet. Ett par saker jag vill lyfta fram är att 
rummet ska ge möjligheter för besökaren att gå sina egna vägar 
och upptäcka nya saker. Att arbeta med ”rum i rummet” med olika 
stämning och möblering för olika behov kan ofta fungera bra. Ett 
exempel på en rumsutformning som stöder mötesplatsfunktionen 
är biblioteket i Forum Nacka, här finns smårum med olika atmos-
fär och utrymme för olika aktiviteter.

Ett uppmuntrande tillrop till kolleger som grubblar på hur
biblioteksrummet ska se ut?

- Arbeta gärna med tillfälliga skyltningar och utställningar med 
teman som är aktuella och berör besökaren. I Ålborg bestämmer 
man redan från början vem som har ansvaret för en viss tema-
skyltning och hur länge den ska vara kvar.

Tips på bra bok/tidskrift/artikel?
- Daniel Koch: Rummet som idéproducent – vad har varuhus och 
bibliotek gemensamt? Infotrend, årg. 62 (2007), nr 4, s. 102-115
Eller bläddra i skriften Rum för möten och välj ett område som 
verkar intressant, sedan är det bara att gå till listan med referenser 
och läsa vidare.
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Mymmel Blomberg

SEX 
FRÅGOR 

TILL
Eiler Jansson

Utvecklingsledare för rum 
och medier vid Regionbiblio-
tek Halland (sedan 2003).
Har tidigare arbetat på 
Laholms bibliotek och hög-
skolebiblioteket i Halmstad.
Författare till Rum för möten 
- en litteraturstudie om bib-
liotekets roll som mötesplats


