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”Användarna älskar sina bibliotek 

så till den milda grad att en del de-

battörer önskar att biblioteken ska 

utvecklas i makligt tempo. Men 

dessa bibliotekens vänner kan i sin 

välvilja stjälpa hellre än att hjälpa”.

”Min vision är IT som kvalitativt lyfter 

och förbättrar människors vardag, 

som är tillgänglig för alla, i hela lan-

det, i alla våra livsskeden. Över allt, 

för alla. Det är att på allvar sätta tek-

niken i människans tjänst,”



Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

Användaren – 
folkbibliotekens ambassadör

I dessa tider av ökad digital användning och diskussioner om e-tjänster kan det vara intressant att visa på Norrköpings stadsbibliotek 
som gjorde en icke användarundersökning för två år sedan och fann här att intresset för individuell handledning i IT och av olika Inter-
nettjänster var mycket stort. Istället för att lägga ned de kurser man hade slog man på och ökade på utbudet. Idag känns satsningarna i 
Norrköping och på andra håll som en självklar service till stora användargrupper.
   Genom projekt IKT-lyftet har folkbiblioteken och folkbildningen tillsammans arbetat för en nationell samordning för ökad digital del-
aktighet. Den 3 december skrev ett antal myndigheter, organisationer och föreningar på ett upprop för ökad digital delaktighet där man 
tillsammans under tre år ska få femhundratusen personer att ta steget till att använda de digitala verktygen. Här har folkbiblioteken en 
stor möjlighet att nå nya användare och dessutom förbättra samverkan med studieförbund och folkhögskolor som är viktiga partners 
på lokal och regional nivå.
   Användarna älskar sina bibliotek så till den milda grad att en del debattörer önskar att biblioteken ska utvecklas i makligt tempo. Men 
dessa bibliotekens vänner kan i sin välvilja stjälpa hellre än att hjälpa. Vi vet genom undersökningar att verksamheter som inte förnyas 
självdör och med tanke på att medier kan uttrycka förtvivlan över att biblioteken förnyar sig till oigenkännlighet samtidigt som man kri-
tiserar hårt när den årliga statistiken visar på minskat utlån. Det här är en balansgång som får många bibliotekschefer att slita sitt hår.
   Huruvida våra politiker är användare eller inte vet jag inte, men de är ändå bibliotekens vänner. Det visar en enkät som gjorts i Mel-
lansverige med politiker i kommunstyrelse och i kulturnämnd. Svaren visar på en mycket positiv bild av biblioteken rakt över partipo-
litiska gränser. Det är tydligt att de som sitter med kulturfrågorna är mer positivt 
inställda än kommunstyrelsernas representanter. Många är imponerade av 
bibliotekens förmåga att ta till sig ny teknik och att biblioteken tagit fram 
ett flertal samhälleliga e-tjänster.
   Vi har användare i miljoner antingen i det fysiska biblioteksrummet eller 
i det virtuella biblioteket, vi har vänner som kämpar för oss så att det kan 
slå över, vi har politiker som starkt uppskattar oss och som gärna bygger 
nytt eller bygger om. Det är en guldsits som vi måste förvalta väl och även 
om vissa åsikter går i arv så måste vi kämpa för de användare vi har 
och för dem vi snart kommer att få.

Regionbiblioteket önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

År 2009 hade Regionbibliotek Stockholm Rummet som genomgående tema för fortbild-
ningsinsatserna under året. I år har det varit Användaren i en relativt bred synvinkel. 
Nästa år 2011 kryper vi närmare in på användaren och vårt tema blir då läsaren. Utan 
användare står biblioteken still och det är användarnas avtryck i form av besöks- och 
utlåningsstatistik som fortfarande är grunden för hur vi bedöms på våra folkbibliotek. 
Det finns tusen skäl att värna om våra användare och biblioteken är duktiga på att frå-
ga vad de tycker och vad de vill i form av enkäter, fokusgrupper och intervjuer. Det är 
viktigt att värna om dem vi har eftersom det är de som håller igång biblioteken men det 
är minst lika intressant att veta vad de som inte kommer till våra bibliotek tycker - och 
är de virtuella och fysiska användarna samma personer? Till viss del kanske? 
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Tema: Användaren

Målgrupp och rubrik

   Inför planeringen av 2009 års fortbild-
ningsverksamhet beslutade vi på Regionbib-
lioteket att satsa på ett tema. Vi tänkte oss 
en bred målgrupp; bibliotekschefer och bib-
liotekspersonal, men också andra  intresse-
rade. Temat kompletteras av de fristående 
dagarna i programserien Alltid på en onsdag 
och andra arrangemang, bland annat mäss-
sor och programserier i samverkan med an-
dra och kurser för särskilda personalgrup-

per. Temaserien är tänkt som en helhet, en 
möjlighet att belysa ett aktuellt område på 
flera olika sätt, och målet har varit att da-
garna ska vara angelägna för många.  
   För 2010 har temat varit Användaren med 
underrubriken Biblioteket – en tillgång för 
alla. Inspirationen kom från år 2010 som 
är  det år då all offentlig verksamhet ska 
vara tillgänglig för alla medborgare, men 
också från ett ökat fokus på användarper-
spektiv generellt på biblioteken. Det pratas 

mycket om till exempel användarundersök-
ningar, användarvänliga gränssnitt, brukar-
medverkan och bemötandefrågor.  Från Re-
gionbiblioteket såg vi nära kopplingar till 
våra uppdrag som bland annat gäller priori-
terade målgrupper, biblioteksforskning och 
digital delaktighet. Vi enades om Använda-
ren som en bra huvudrubrik för årets tema.
Hur bygga upp ett tema?

   Att arbeta med ett tema kräver en arbets-
grupp som har huvudansvaret, även om så 
gott som alla kollegor involveras i arbetet 
vid något tillfälle. Det förberedande arbe-
tet är mycket viktigt, och det måste börja 
ganska långt i förväg. Arbetsgruppen sam-
lar och sållar idéer, gör upp övergripande 
planer för temadagar och tar kontakter. Här 
bollas rubriker och namn, diskuteras loka-
ler och andra praktiska frågor och till slut 
komponeras de olika dagarnas innehåll en-
ligt tematankens recept. Eftersom vi samlar 
så mycket av våra fortbildningssatsningar 
där, så är det viktigt att temadagarna ska 
kännas angelägna för många på bibliote-
ken. En viktig tanke har varit möjligheten 
att fördjupa sig i ämnet och kanske även 
ge viss forskningsanknytning. Samtidigt ska 
vi självklart koppla temat till verkligheten 
på biblioteken. Därför har vi försökt göra 
breda, men ändå profilerade dagar som ska 
kunna intressera många. För årets tema An-
vändaren kände vi snart att det fanns någ-
ra huvudstråk, och dessa fick bilda grund 
för var sin temadag.

•Välkommen in! En dag om tillgänglighet 
och bemötande, där vi också lade mycket 
fokus på chefens roll. 
•Vems perspektiv? En dag om att under-
söka och engagera användarna, där vi sär-
skilt såg på biblioteket ur barnens syn-
vinkel. 
•Teknikens värld. En dag om användarnas 
och bibliotekens teknik, där vi ansträng-
de oss att öppna oss för världen utanför 
biblioteket.
I Tema Användaren har också ingått två 

Att bygga ett tema. 
Några tankar om Tema Användaren

Varför ett tema?
Fortbildning är en viktig del av Regionbibliotekets verksamhet, och vi brukar 
ha stor uppslutning till kurser, studiedagar och andra arrangemang. Med hjälp 
av en enkät till bibliotekscheferna i oktober varje år planerar vi det komman-
de årets satsningar som presenteras på chefskonferensen i slutet av novem-
ber. Tidigare har vi fördelat arrangemangen emellan oss ungefär efter ansvars-
områden och samtidigt försökt lämna utrymme för aktuella frågor som dykt 
upp under årets gång. Resultatet har många gånger varit lyckat, men kanske li-
tet spretigt. På senare år har vi också upplevt ett något minskat tryck med litet 
färre anmälda totalt. Kanske skulle vi satsa på färre men bättre arrangemang?

Kerstin Gerén & Mattias Pettersson        Foto: Anna-Stina Takala
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tillfällen i serien Tid för samtal. Där har 
vi försökt fånga upp ett par separata spår 
som inte rymts i de tre temadagarna, och 
som passar för diskussion kollegor emel-
lan: 
•Biblioteken och jämställdheten med ett 
genusperspektiv
•Världen i vardagen med ett mångfalds-
perspektiv

Hur har det fungerat?

   Tack vare temat har vi hållit oss till ett 
sammanhang även när det känts frestan-
de att ordna andra disparata arrangemang.  
Redan efter den första temadagen var vi 
bättre arrangörer. Vi blev till exempel snart 
varse att den av oss som är moderator inte 
samtidigt ska bocka av deltagarna, delta 
i gruppdiskussioner och sköta tekniken.
Många gånger har de medverkande varit 
helt självgående och programpunkterna har 
följt naturligt på varandra. Då har arbetet 
som moderator inte varit alltför betungan-
de.  Andra gånger har temagruppens med-
lemmar gjort större insatser med att pre-
sentera innehåll och idéer, ställa frågor, få 
igång diskussioner, och till och med ersät-
ta medverkande. 
   En knepig fråga är hur man försäkrar sig 
om att bra personer inom våra nätverk ock-
så håller måttet (och är väl förberedda för 
sin medverkan) som föreläsare. Trots att vi 
ansträngt oss att göra god research, skriva 
avtal och göra tydliga överenskommelser 
har det hänt att föreläsare inte dykt upp, 
varit dåligt förberedda eller helt enkelt inte 
uttryckt sig vidare väl.  Våra utvärdering-
ar visar dock att det finns en viss förståelse 
från deltagarna för att föreläsare kan ute-
bli och teknik kan krångla.   
   Från Tema Rummet visste vi hur svårt det 
är att få till diskussioner och dialog med 
publiken i större grupper.  De två tillfälle-
na med Tid för samtal gav naturligtvis stort 
utrymme för diskussioner. Men där är ut-
maningen kanske mer att återföra allt som 
framkommit och inspirera deltagarna att 

fortsätta samtalet och börja förändra på 
hemmaplan.
   Under temaarbetet har vi fått erfara att 
även paneldiskussioner är osäkra kort - an-
tingen finns massor att säga och de medver-
kande får för litet tid var, eller så vill snacket 
inte riktigt ta fart och det blir mest en pre-
sentation av de medverkandes åsikter i tur 
och ordning.  Hur väl kan man försäkra sig 
om de medverkandes insatser i förväg? Kan 
man ha några ess i rockärmen att ta fram 
när given varit alltför snål? Balansen mel-
lan kontroll och improvisation är inte all-
tid lätt att nå.  
Webben

   På webbplatsen har en särskild sida lagts 
upp för varje tema. Där har vi samlat mate-
rial om temat; inbjudningar, föreläsares pre-
sentationer och annan bredvidläsning som 
rapporter. www.regionbiblioteket.se/anvan-
daren . Under det första temat diskuterade 
vi också dokumentation av arrangemang-
en. Vi prövade att skriva egna anteckning-
ar, och försökte också få andra anmälda 
eller de medverkande själva att bidra med 
betraktelser över dagen. Men det är svårt 
att förmedla en studiedag till dem som inte 
närvarat, och de som är på plats får ju sina 
egna upplevelser av dagen. Dessutom är det 
ett stort arbete att skriva och redigera såda-
na texter, ett arbete som kanske inte står i 
proportion till nyttan av att göra det. En an-
nan möjlighet vore naturligtvis att filma stu-
diedagens innehåll, med alla medverkandes 
tillåtelse, och på så sätt göra den tillgänglig 
för fler. Detta har vi dock inte på allvar ar-
betat med under Tema Användaren. 
   Under det första Tema-året hade vi höga 
ambitioner om att lägga ut texter att läsa i 
förväg och som fördjupning efteråt. Det vi-
sade sig vara ganska arbetskrävande, och vi 
var osäkra på intresset från deltagarna. Men 
att få tillgång till de medverkandes presen-
tationer har varit efterfrågat, och där har vi 
försökt – men inte alltid lyckats – att lägga 
ut dem på webbplatsen. Känslan vi fått är 

att de bör läggas ut i direkt anslutning till 
arrangemanget. Helst strax innan! 
Vad har vi tyckt och vad har deltagarna tyckt?

   För temagruppen har detta varit ett in-
tensivt och inspirerande arbete. Vi har haft 
bra samarbete i delvis nya konstellationer 
och tagit tillvara mer av utvecklingsledarnas 
kompetenser och nätverk. Det är mycket sti-
mulerande att vidga sina cirklar och diskus-
sionerna har tidvis varit livliga. En intressant 
fråga som vi i arbetsgruppen återkommit till 
är balansen mellan god forskningsanknyt-
ning (som vi vill åstadkomma) och inte allt 
för teoretiska föreläsningar (som inte pas-
sar i dessa sammanhang). I Tema Använda-
ren har vi haft relativt få externa föreläsare, 
och något av det roligaste har varit samarbe-
tet med alla de biblioteksmedarbetare som 
medverkat i arrangemangen. 
   För oss känns det som om Regionbiblio-
tekets fortbildning blivit mer strategisk och 
genomtänkt genom våra teman. Även om 
det finns mycket att förbättra och utveckla 
känns det just nu självklart att fortsätta ar-
beta kring teman. Vi välkomnar självklart 
alla synpunkter och förslag som kan göra 
oss ännu bättre till både form och innehåll. 
En viktig pusselbit är naturligtvis våra ut-
värderingar. En erfarenhet från det första 
temaåret var att man inte kan utvärdera 
hela temaserien i efterhand. I år har därför 
en utvärdering gjorts genom en enkel web-
benkät för varje tillfälle. Mer om resulta-
ten finns i artikeln på nästa sida.

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Tobias Willstedt    Foto: Anna-Stina Takala
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Tema: Användaren

Folkbiblioteken har ett brett uppdrag och 
riktar sig till alla medborgare. Men känner 
sig alla välkomna? 
”Välkommen in!” var därför rubriken på den 
första dagen i temaserien.
Hur kan biblioteket bli öppet för fler, såväl 
fysiskt som mentalt? Kan vi tänka inklude-
rande från början, och vad gör vi för att an-
passa den befintliga verksamheten för fler?
   I enkätsvaren var alla mycket imponerade 
av hur Wasa-museet under parollen ”Alla 
ombord” lyckats med att göra den ökade 
tillgängligheten omärklig, som exempel har 
Handikapphissen blivit en attraktiv dykar-
klocka och alla vill använda hissen, inget 
barn känner sig utpekat som besvärligt. 
Flera biblioteksmedarbetare tänker nu före-
slå besök på museet med arbetskamraterna. 
Däremot var den utlovade föreläsaren/arki-
tekten frånvarande p.g.a. sjukdom och res-
terande programpunkter blev en aning im-
proviserade, vilket det fanns stor förståelse 
för i utvärderingarna, däremot fanns säm-

re förståelse för dåligt förberedda inslag un-
der eftermiddagen. 
”Biblioteken och jämställdheten” (Tid för sam-

tal)

   Vad innebär det att arbeta med jämställd-
het på bibliotek? Är det något vi gör för an-
vändarnas skull, eller kan det även gagna 
organisationen som helhet?
Jämställdhet är i hög grad bibliotekets an-
svar, då det ingår i vårt folkbildande, kultur- 
och demokratifrämjande uppdrag att arbeta 
för individernas lika värde och att motver-

ka fördomar och diskriminering.
  I enkätsvar efter denna eftermiddag med 
föreläsning och diskussioner gavs flera syn-
punkter på hur vi kan bättre förbereda oss 
genom att göra en presentationsrunda och 
att vi har bordsplacering så att deltagarna 
inte sitter med en arbetskamrat från sam-
ma kommun utan får nya synpunkter från 
annat håll i länet. 
   ”En nytändning att jobba med och lyfta 
frågorna om jämställdhet” tyckte en delta-
gare. ”… hur man faktiskt gör för att kom-
ma igång med jämställdhetsarbetet var väl-
digt inspirerande och användbar, liksom 
diskussionen efteråt. Bra diskussionsfrå-
gor!” tyckte en annan.
”Vems perspektiv?

   Denna heldag tar vi del av metoder för 
brukarmedverkan, praktiska erfarenheter 
och olika arbetssätt.

   Vilka idéer och tankar tar du med dig?
”Vems perspektiv och att se med andras 
ögon. Att göra nya ögonblicksbilder och 
observationer på avdelningen. Kul med Ar-
kitekten och hans tankar.”
    ”Stefan Petersson var verkligen toppen 
att lyssna på. Äntligen en person som vill 
genomföra användarens perspektiv fullt ut. 
Som är intresserad av hur man kan arbeta 
med rummet, inte bara göra som man bru-
kar eller vad som är trendigast och glassi-
gast. Vi bibliotek behöver sådana personer 
med ett engagemang som tar användaren 
på allvar.”

Vad tyckte deltagarna om Tema: Användaren ?

Dagen efter varje evenemang skickade vi ut en web-enkät. Det är känt att svensk-
ar inte längre är så pigga på att besvara enkäter, men vi har i alla fall fått lite re-
spons på våra ansträngningar (ungefär hälften av deltagarna har svarat)  så vi 
vet vad vi kan förbättra till kommande års konferensdagar och samtalstillfällen.

1. Uppfylldes syftet med eftermiddagens ”Tid 
för samtal”, enligt de målsättningar som du kan 
läsa här ovan?

Helt och hållet 

Till största delen

Inte så mycket

Inte alls

20,0%

80,0%

0,0%

0,0%

1. Uppfylldes syftet med dagen, enligt de mål-
sättningar som du kan läsa här ovan?

Helt och hållet 

Till största delen

Inte så mycket

Inte alls

62,5%

37,5%

0,0%

0,0%

Hanna Westöö-Olsson berättar om IT-helpdesken i Kista    Foto:Anna -Stina Takala
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Tema: Användaren

   ”Starta fokusgrupper för att ta reda på 
tankar runt bibliotekets roll (framtiden!). 
Hur vi kan söka upp kommuninvånare som 
aldrig kommer till biblioteket via förening-
ar o.s.v. - och fråga varför?”
Vad saknade du?
   ”… kunna problematisera kring använ-
darperspektivet. Att det krävs modiga che-
fer och medarbetare som går från det kon-
ventionella och invanda. Ska användarfokus 
praktiseras på riktigt kan det behövas helt 
nya arbetssätt och beslutsvägar.”
Världen i vardagen (Tid för samtal)

Vad innebär det att vara ett bibliotek i värl-
den? Vilka krav ställer det på oss? Hur bemö-
ter vi användaren? Hur bygger vi upp biblio-
teket så att vi inte exkluderar någon?
   Hur skulle bibliotekssverige se ut om vi ri-
tade om kartan och betraktade den så kallade 
förorten som centrum och inte som periferi. 
Vem ställer frågorna? Vem har tolkningsfö-
reträde? 
Om bibliotekets roll i ett mångkulturellt Sve-
rige handlade den här eftermiddagen.
   Tillsammans diskuterade vi i fem grupper 
utifrån några frågeställningar: 
1. Förortens perspektiv 2. Rättighetsperspek-
tiv 3. Användarens perspektiv.
 Så här tyckte deltagarna:

                                                       

Men ändå tog de mycket med sig hem till 
sina bibliotek:
   ”Inköpen av litteratur skall ske så nära 
användaren som möjligt! Det behövs stor 
kunskap om beståndet för att ge besökarna 
bra service. Språkambassadörer på biblio-
teken! Prata mer om rättighetsperspektivet, 

minoritetsspråk, styrdokument!”
” Mkt bra föreläsning. Funderar på ung-
domsambassadörer, hur man får en bättre 
position i förhållande till huvudbibliotekets 
policy, regler och normer som inte fungerar 
hos oss, som är ett såpass nischat bibliotek.”
” en väldigt givande eftermiddag och upp-
skattade verkligen att få höra hur Fle-
mingsbergs bibliotek arbetar. Att ta bar-
nens rätt till språk som utgångspunkt för 
biblioteksarbetet/-verksamheten känns både 
rätt och meningsfullt. Sommaröppna biblio-
tek i områden där människor ofta tillbring-
ar semestern/sommarlovet hemma, att flytta 
”centrum” från city till stadsdelar där folk 
rör sig, är absolut en bra tanke. Att ha för-
äldramöten på biblioteket låter positivt.”
  ”En del praktiska tips. Språklagstiftning-
en!”
Vad saknade du? 
   ”Hur kan olika kommuner samarbeta? 
Tankar kring läxhjälp.” 
” Frågorna var kanske lite svåra att arbeta 
med i de olika grupperingarna utifrån inled-
ningen. Alla bord borde ändå ha fått berätta 
något från sina diskussioner.” ”Tack för en 
givande eftermiddag - och väldigt gott fika!”
   Sedan kommer vi till den avslutande da-
gen, som gick av stapeln i Kista på Digital 
Art Center, DAC och rubriken var
”Teknikens värld”.

   Här tog vi del av mobilitet och det virtu-
ella i det fysiska biblioteket och av en ana-
lys av personalens kompetens i teknik- och 
framtidsrelaterade frågor. ”Vet vi, kan vi, 
vill vi? En kompetensanalys och ett med-
iesprång.”

 Vi tog även del av praktiska erfarenheter 
av bloggande och facebookande.
 Vad tog du med dig?

   ”Inspirerande miljö (DAC) väcker tankar 
och idéer, och kul att få ta del av andras er-
farenheter hur de använder sociala medier, 
ex att visa vad som händer på biblioteket 
innan öppnandet mm”
   ”Många olika tankar och idéer, bl.a. om 
hur jag ska förklara fördelarna med socia-
la medier för mina kolleger på biblioteket”
Vore roligt om biblioteken kunde få vara 
med och ligga i framkant av utvecklingen 
istället för i bakvattnet. Svårt dock med tek-
nikklyftan inom kåren - undrar om förkla-
ringen delvis ligger i att vi ha så låga löner 
(har inte råd med en Iphone eller e-reader 
fast jag hemskt gärna vill ha!) eller om det 
är en prioriteringsfråga - då skulle det ju 
gå att påverka. Kanske borde personalen 
erbjudas förmånliga priser på den nya tek-
niken så att alla blev lite sporrade att vara 
med. Satsa på oss!”
Vad saknade du?
   ”Tycker inte att vi pratade om kompetens 
på teknikområdet som det sas i rubriken. 
Det som kallades kompetensanalys var bara 
en redovisning av en enkät. Tyckte inte att 
detta inslag passade in i kursdagen.”
   ”Hade gärna sett ännu mer diskussions-
möjligheter.”
   Tack till alla som bidragit med synpunk-
ter på de olika evenemangen! 
Kontakta gärna Regionbiblioteket: Karin 
Sundström, Rebecca Bachmann, Marie Jo-
hansen, Lisbeth S. Káplár.
   Läs mer om 2010 års tema på vår webb-
plats www.regionbiblioteket.se/anvandaren 
och välkomna på nästa års konferenser och 
Tid för samtal. www.regionbiblioteket.se/
kalendarium

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

1. Uppfylldes syftet med dagen, enligt de mål-
sättningar som du kan läsa här ovan?

Helt och hållet 

Till största delen

Inte så mycket

Inte alls

30,0%

70,0%

0,0%

0,0%

Helt och hållet 

Till största delen

Inte så mycket

Inte alls

33,0%

33,0%

33,0%

0,0%

1. Uppfylldes syftet med dagen, enligt de mål-
sättningar som du kan läsa här ovan?
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Tema: Användaren

Personer:  

Bibliotekarie 1 (B1)

Bibliotekarie 2 (B2)

Scen: Ett bibliotek. 

   Genom de stora fönstren syns höghus 
i många olika färger. Människor passerar 
utanför, utan uppehåll. I lokalen bokhyllor 
vars gavlar har samma färger som husen.
På en vägg artikel 19 på flera språk. (FN 
om yttrandefrihet)
B1: Länsnytt vill ha en text om hur vi arbe-
tar med Tema: Användaren. 
B2: Som på Regionbiblioteket nyligen? Tid 
för samtal: Världen i vardagen. 
B1: Just det.  En värld är varje människa, 
typ.  Pågående spaning.
B2: Människa, individ. I mötet med indi-
viden kan vi komma hur långt som helst.
B1: Jag anpassar mig till Användaren.
B2: Jag menar allvar. Mötesplats. Tjöta! Nå-
got annat än en kommersiell relation. Inte 
anpassning. Inte överordning. Inte under-
ordning. Utan dialog. Lika villkor.
B1: Jag är med. Fortsätt!
B2: Vi möter alltid en individ och vi mås-
te vara öppna, ställa frågor och ha finger-
toppskänsla.  
Hör du:  Öppna!
B1: Att vara öppen. Att öppna.
B2: Vi vet ingenting eller väldigt lite om den 
vi har framför oss. Det är vår uppgift att inte 
bara svara på frågan utan också hela tiden 

vara beredda att ge mer.  Vi måste lyssna, 
höra det som knappt hörs. Tänka nytt. Varje 
gång! För att hitta svaren. Tillsammans med 
Användaren. Sedan väljer Användaren själv.
B1: Har vi kommit nå´nvart? ”Barn frågar – 
kan biblioteket svara?”.  Bygga för barnen, 
med barnen. ”Ett globalt bibliotek i ett lo-
kalt samhälle”.  Se biblioteket som en be-
rättelse om världen. 
B2: Den vite, västerländske mannens död.
B1: Språket, språken! Utan språk ingen de-
mokrati. Det man inte kan tala om, därom 
måste man tiga. Yttrandefrihet!
B2: ”Bästa språken”  tillsammans med för-
skolan.  
B1: Och nu lagstiftning.  (högtidligt) Jag ci-
terar: ”Alla ska ha rätt till språk: att ut-
veckla och tillägna sig svenska språket, att 
utveckla och  bruka det egna modersmålet 
och nationella minoritetsspråket och att få 
möjlighet att lära sig främmande språk.”
B2: Borde vi inte skriva ett manifest? Make 
a statement.
B1: Vi har de kommunala mål- och poli-
cydokumenten…
B2 (avbryter, lätt irriterad): Såklart! Jag me-
nar… Vi har ju ändå kommit en bit. Vad 
funkar… vad tror vi på…?
(Tystnad. De reflekterar)
B1 och B2 (går runt i lokalen, talar med hög 

röst):  

   Ett demokratiskt samhälle som grundas 
på mångfald och allas delaktighet måste ha 
olika typer av mötesplatser, där människor 
får möjlighet att konfronteras med olikheter, 
och där alla erkänns som fullvärdiga med-
lemmar i en gemenskap. I detta rum respek-
terar de närvarande varandra, vi vet varför 
vi är där och vi vet att ingen individ eller 
grupp har rätt att dominera. Vi strävar efter 
att detta bibliotek ska vara en sådan plats. 
   Vårt dagliga arbete är ett pågående ut-
vecklingsarbete. Vi avvisar alla färdigritade 

kartor, beskrivningen av vår närmaste om-
givning som förort, periferi, det andra, det 
underordnade.  Världen finns i vår vardag. 
Det är viktigt vilken bild av världen som 
ges på biblioteket.
   Vi accepterar inte beskrivningen av vår 
verksamhet som en filial, som underordnad 
ett huvudkontor. Vi har en solid, välstruk-
turerad basverksamhet. Vi tror på det lång-
siktiga, strävsamma vardagsarbetet. Vi är 
inte utbytbara.  
   För övrigt anser vi att de lokala bibliote-
karierna, som är de som känner sitt område 
bäst, ska ansvara för medieinköpen. Man 
kan inte ge några allmänna förhållningsor-
der till något företag eller någon som befin-
ner sig någon annanstans. Inköpen görs så 
nära Användaren som möjligt! 
(Ljussättning på scenbildens centrum: Män-
niskor passerar utanför, utan uppehåll)
B2: Jag öppnar. (går mot dörren, tänker 
högt) När jag i somras flyttade om på hyl-
lorna med utländska språk för barn, tänk-
te jag: Hur många gånger under årens lopp 
har jag gjort detta? Vartannat år, varje år, 
flera gånger om året? Och varje gång för 
att förutsättningarna och behoven har för-
ändrats…
B1: Högre! 
B2: Barnkonventionen. Jag sa: Barnkonven-
tionen är grunden.
(Hon öppnar dörren. Människor passerar in, 

utan uppehåll)

Karin Andréasson
Elisabeth Möllersten
Flemingsbergs bibliotek

På spaning efter Användaren.

 ”Barn frågar – kan biblioteket svara?”. Pro-

jekt tillsammans med Lena Lundgren Region-

bibliotek Stockholm.

” Ett globalt bibliotek i ett lokalt samhälle”.  Pro-

jekt inom Storstadssatsningen.

” Bästa språken : att värna språken och främja 

flerspråkighet” . Projekt tillsammans med för-

skolor i Flemingsberg.

Foto: Flemingsbergs bibliotek
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Tema: Användaren

Stockholms läns kulturnämnd (SLL/Kultur) har 

fastställt en regional biblioteksplan för 2009-

2011. Ett regionalt biblioteksråd har också inrät-

tats. Rådet har träffats tre gånger per år med 

representanter för SLL/Kultur, folkbibliotek, 

skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbiblio-

tek och bibliotek inom SLL. Syftet är att initie-

ra fortbildning, utvecklingsprojekt, marknads-

föring och annat som lämpar sig för samverkan.

Tänkbara områden för prioritering: Omvärlds-

orientering, fortbildning/kompetensutveckling/

arbetsbyten, tekniskt samarbete, virtuellt re-

ferensarbete, gemensamt lånekort, medieför-

sörjning, kvalificerat arbete med skönlitteratur, 

stöd och hjälp till barn och vuxna med läshinder, 

statistik och kvalitetsarbete samt nytt klassifi-

kationssystem. 

Aktuellt just nu är samverkan inom bemötande, 

sociala medier och regional webbkarta över of-

fentlig bibliotek i länet.

Lisbeth S. Káplár 

På den här nya kartan finns nu 180 bibli-
otek registrerade. Det är högskolebiblio-
tek, specialbibliotek och våra 26 kommu-
ners huvudbibliotek och alla dess filialer. 
   Kartan finns i två versioner, både för webb 
och för mobil. Om du står ute i någon kom-
mun kan du klicka på ”sök närmaste” och 
du får svar med öppettider och länk till bib-
liotekens webbplatser, e-postadresser och 
telefonnummer. Om du använder mobil-
sökningen kommer kartan ihåg detta tills 
nästa gång du går in för att kolla något. 
Det är studerande i Stockholms län som 
är den prioriterade målgruppen och för-
stås alla som vill hjälpa dessa användare 
att hitta rätt på kurslitteraturen.
   Biblioteksrådet i Stockholms län, som 
har varit initiativtagare till kartan, ställer 
sig också positiv till att utveckla kartan så 
att den kan kombineras med en katalog-
tjänst, en nyare variant av ab-katalogsök.
Tänk er att söka en kursbok och få upp på 
kartan alla bibliotek som äger boken tyd-
ligt markerade. Därefter kan det vara lämp-
ligt att ringa biblioteket för att kolla att bo-
ken verkligen är på plats!
Utveckling pågår!

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

Bibliotek i Stockholms län www.bibliotekistockholmslan.se

Här ovan är en del av resultatet om sökordet 

är ”konst” 

1. Biblioteket Plattan (Kultur-
huset),
Stockholms kommun

2. Konstbiblioteket, National-
museums och Moderna Museets 
gemensamma bibliotek

3. Konsfacks bibliotek

4. Konsthögskolans bibliotek 
Mejan Arc

5. Musik och teaterbiblioteket

6. Nordiska museets bibliotek

7. Riksantikvarieämbetets/Vit-
terhetsakademiens bibliotek

Sundbyberg – Årets 
lättlästa bibliotek 2010!

fortsätter på sidan 11 spalt 2

Lättlästa fakta i Hallonbergen 
Foto: Ingrid Andersson

Tänk att vinna guldmedalj i lättläst! Vi i 
Sundbyberg är jätteglada över att ha blivit 
årets lättlästa bibliotek. En del av motive-
ringen till priset är att vi är bra på att be-
möta läshindrade och att vi har lyckats nå 
ut med lättläst. Nedan berättar vi om det 
tänk och arbete som ligger bakom guldet.
För fem år sedan tog vi över Kerstin af 
Malmborgs biblioteksvisningar för arbets-
sökande dyslektiker. Vi insåg snabbt att vi 
behövde höja vår kompetens om dyslexi. 
Därför bjöd vi in Kerstin af Malmborg som 
föreläste för hela bibliotekspersonalen. Vi 
tog även upp ämnet på våra kulturprogram-
skvällar på biblioteket. Dit kom inte bara 
elever och personal från skolorna utan även 
många ur allmänheten då det fanns ett stort 
behov att diskutera och fråga om råd.
     På dysleximässor kom vi i kontakt med 
dyslektiker som bl. a berättade att de använt 
sig av lättläst för att öva upp läshastigheten. 
Detta använde vi oss av vid dyslexivisning-
arna. Många var ovana biblioteksbesökare 
och därför berättade vi inte bara om DAI-
SY, lättläst och spelare utan även om advo-
katjour och budgetrådgivning. Ambitionen 
med visningarna var även att de skulle kän-
na sig uppbackade att använda sina egna lo-
kala bibliotek. Därför gjorde vi oss lite extra 
tillgängliga på så vis att de kunde vända sig 
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Skolbiblioteken i Sverige

   Konferensen öppnades av Randi Lundvall 
med en kort presentation av IFLAs arbets-
grupp för skolbibliotek och mediecentraler. 
Därefter tog Anette Holmqvist över som da-
gens första officiella föreläsare. Anette arbe-
tar på svenska Skolverket som projektledare 
för webbsidan Kolla källan. Hon är också 
en av Skolverkets ansvariga för skolbiblio-
teksfrågor. Anette föreläste om Skolverket, 
om det svenska skolsystemet och svenska 
skolbibliotek. Sverige har inga statligt över-
ordnade förordningar för skolbibliotek eller 

IFLA skolbibliotekskonferens 2010

Det var en förväntansfull skara som tog plats i en konferenslokal i Göteborg en 
tidig måndagsmorgon inför en internationell skolbibliotekskonferens. I samband 
med att Sverige var värdland för IFLAs årliga konferens 2010 under en vecka 
i augusti, ordnades ett antal förkonferenser dagarna innan. En av dessa var till 
mångas glädje IFLA School Library Conference ”The future of school libraries 
in a national and international perspective”. Konferensen ägde rum på Burgår-
dens konferenscenter i Göteborg, ett stenkast från Svenska Mässan där stora 
IFLA konferensen tog plats några dagar senare. Skolkonferensen arrangerades 
av Fredrik Ernerot och Elisabeth Söderling (Skolbibliotek Väst). De hade lyckat 
samla ihop flera internationellt välkända namn och runt hundra nyfikna åhöra-
re från skolbiblioteksvärlden. Här kommer några korta reflektioner från dagen.

hur dessa ska fungera, men Anette berättade 
om det som är på gång med nya skollagen 
och KB:s samordningsuppdrag för svens-
ka bibliotek. Vidare presenterade hon de 
svenska skolbiblioteksföreningarnas arbe-
te med att sprida kunskap och bedriva lob-
bying i skolbiblioteksfrågor på lokal nivå. I 
dag såväl som i framtiden kommer det krä-
vas att vi tar till oss forskning och förhål-
ler oss till förändrade styrdokument och la-
gar för att kunna utveckla skolbiblioteken, 
menade Anette.
   Sverige representerades även av Helle Ba-

rett från pedagogiska centralen i Malmö. 
Under rubriken ”Making a difference by 
sharing” pratade Helle om olika samarbets-
projekt mellan skolbibliotek, skolbiblioteka-
rier och lärare och goda resultat som dessa 
lett fram till. Hon presenterade de satsning-
ar som gjorts i södra Sverige för att utbil-
da lärare och skolbibliotekarier t.ex. Söka-
SpråkaLära och SMILE . Helle är engagerad 
i flera internationella nätverk i skolbiblio-
teksfrågor som IASL och IFLA School Li-
brary Committee.
   Cecilia Bengtsson och Linda Spolén fick fö-
reträda golvet och verkligheten denna kon-
ferens. Tillsammans höll de en utmärkt pre-
sentation av skolbiblioteken i Ekerö, om 
målsättningar och funktioner. Ekerö kom-
mun har en ovanligt samordnad och genom-
tänkt skolbiblioteksverksamhet, där Ceci-
lia Bengtsson är skolbibliotekssamordnare 
och Linda Spolén bibliotekarie på Träkvis-
taskolan.
Internationellt

   Helen Boelens från Holland var dagens 
första internationella talare. Hon har fors-
kat om hur skolbiblioteken ser ut i 61 euro-
peiska länder.  Helen berättade att skolor i 
länder inom forna östblocket visade sig ha 
överraskande bra och etablerade bibliotek 
pga. lång skolbibliotekstradition. Många av 
dessa skolbibliotek verkar i det tysta men 
har stor betydelse för skolornas kvalité och 
lärande. 
   Professor Luisa Marquardt från Roms uni-
versitet var på plats för att prata om EU:s 
åtta nyckelkompetenser för skolelever och 
varför skolbiblioteken är så viktiga för att 
lära ut dessa. 
   Dessa Key competences utgår ifrån fär-
digheter som de unga kommer att behöva 
för att klara nya framtida jobb; förmåga 
att handla självständigt, att använda olika 
verktyg interaktivt och kunna interagera i 
blandade sociala grupper. Luisa Marquardt 
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undervisar i biblioteks- och informations-
vetenskap och är aktiv i flera internationel-
la biblioteksnätverk. 
Digital Citizenship

   Ett av konferensens större namn var dr 
Lesley Farmer som är professor vid Califor-
nia State University USA. Lesley Farmer pra-
tade om Digital Citizenship, som förutom 
internetsäkerhet handlar om att hantera det 
digitala samhället ur många olika aspekter. 
Hon betonade vikten av att kunna uttrycka 
sig och göra avtryck i det digitala samhäl-
let, om källkritik, informationskompetens 
och andra nödvändiga kunskaper. 
   Därefter var det slutligen dags för Dr. Ross 
Todd, konferensens kanske mest efterläng-
tade talare. Dr Ross Todd är ursprungligen 
från Australien men verksam professor vid 
Universitetet i New Jersey i USA, (Center 
for International Scholarship in School Li-
braries, CISSL), School of Communication 
& Information Rutgers. 
   Dr. Ross Todd  använde kärnfulla slag-
ord: School Libraries= Evidence - Vision – 
Engagement! Han hävdar bestämt att en 
kompetent skolbibliotekarie bör ha lärar-
utbildning/lärarbakgrund. Ross Todd me-
nar att ett skolbibliotek skall ge tillgång, till 
information, till digitala verktyg, litteratur 
och mycket mer - men att pedagogik är allt. 
Efter denna intensiva konferens lämnade 
många av oss Göteborg med huvudet fullt 
av idéer och tankar. Tack alla föreläsare och 
arrangörer! 

Hanna Johansson
Enskilda Gymnasiet 

Styrelsemedlem i Skolbibliotek Öst
Delaktig i Nätverket för 
informationskompetens, NiK.

Sunbyberg. Årets lättlästa 
fortsättning från sid 9 spalt 3

till oss om det hakade upp sig i det mötet. 
     Biblioteken i Sundbyberg har som mål-
sättning att vara en del av människors liv 
från spädbarn till vuxen. Vi har sedan länge 
ett samarbete med BVC och tar emot ny-
blivna föräldrar och deras bebisar på vis-
ningar där vi lyfter fram läslust, ramsor och 
rim och vikten av att läsa tillsammans.  För-
skolorna får Läspåsen, böcker som barnen 
kan låna hem direkt från förskolan tillsam-
mans med sina föräldrar. De får även Läs-
påsen Extra med böcker på alla språk som 
talas på förskolan, och personal från barn-
avdelningen är regelbundet med på föräld-
rafika på förskolorna.
     Vi strävar efter att nå ut till alla kom-
munens barn med läs- och skrivsvårigheter, 
deras föräldrar och lärare. Vi skriver må-
nadsbrev till förskolor och skolor, moders-
målslärarna får dessutom ett särskilt brev 
ett par gånger om året. I Bokmärket, må-
nadsbrevet till skolorna, lyfter vi ofta fram 
tips för barn med läs- och skrivsvårigheter 
som t ex lättläst, Äppelhyllan och läspro-
grammet Amis. 
     På skolbiblioteken möjliggör vi att barn 
med läs- och skrivsvårigheter ska kunna väl-
ja bok precis som alla andra. Vi samarbe-
tar med specialpedagoger och arbetar för 
att hitta de rätta böckerna till varje barn. 
Lustläsningen är i fokus, det är särskilt vik-
tigt för dyslektiker, nybörjare, lässvaga och 
läströtta. 
     I samarbete med lärare i introduktions-
grupper för barn som just kommit till Sveri-
ge arbetar vi för att hitta bra lättlästa böck-
er som passar barnens olika åldrar. Det har 
visat sig fungera bra att kombinera lättläs-
ta böcker med cd-bok. 
     En stor grupp hos oss är vuxna nybör-
jarläsare på svenska; nysvenskar. I Sund-
byberg är ca 22 % av befolkningen födda 
utomlands. På kommunens komvux, Cen-
trum för vuxenutbildning, finns 450 SFI-
elever, och nya SFI-grupper startar var 6:e 

vecka. Vi har utvecklat ett samarbete kring 
bl. a visningar och bokprat för dessa grup-
per. Bilden av biblioteket som en plats för 
dem är det vi försöker förmedla, och vi vi-
sar hela biblioteket och alla de tjänster vi 
erbjuder. För att nå ut med vår verksamhet 
och utveckla servicen håller vi täta mejlkon-
takter med SFI-lärarna om nytt i hyllorna, 
nättips, ny service och evenemang. Samar-
betet med komvux utvecklar vi nu ytter-
ligare, med en biblioteksgrupp och perso-
nalutbildningar kring informationsfrågor, 
databaser och dyslexi.
     I det nyöppnade biblioteket i Hallonber-
gen har vi startat Språkcafé för nysvenskar. 
Att träna svenskt uttal och samtala är upp-
skattat, och träffarna kryddas ibland med 
LL-boktips. Två gånger per vecka finns även 
Läxhjälp för både barn och vuxna på bib-
lioteket i Hallonbergen. Det är ett omtyckt 
stöd för både nysvenskar, dyslektiker, lässva-
ga och andra som behöver extra hjälp.
     Biblioteken deltar också i projektet 
Språksam, en kommunal satsning på svensk-
utbildning för vårdpersonal inom äldrevår-
den. Grupperna har sina träffar på bibliote-
ket och får biblioteksvisningar och bokprat 
kring lättläst. 
     Sedan två år tillbaka arbetar vi med läs-
ombud på äldreboende och inom omsor-
gen. På biblioteket har vi läsombudskurser 
och alla som deltagit har fått ett startpaket 
med lättlästa böcker att högläsa ur. På två 
av våra äldreboenden har vi dessutom läs-
ombudshyllor med lästips och råd. För att 
hålla igång högläsandet ordnar vi i decem-
ber en inspirationsdag för läsombud och 
andra intresserade. 
   Vi har mycket mer att berätta och visa för 
den som vill besöka oss! Välkomna!

Ingrid Anderson
Mie Björkman
Paulina Ljunggren
Bibliotek Sundbyberg
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”Min vision är IT som kvalitativt lyfter och 
förbättrar människors vardag, som är till-
gänglig för alla, i hela landet, i alla våra 
livsskeden. Över allt, för alla. Det är att på 
allvar sätta tekniken i människans tjänst,” 
sade IT-minister Anna-Karin Hatt i sitt tal 
på Internetdagarna 26-27 oktober i Stock-
holm. Läs hela talet på http://www.sweden.
gov.se/sb/d/3214/a/154572 
   IT-ministern sade också att hon ville höra 
mer om bibliotekens och studieförbundens 
arbete med att öka den digitala delaktighe-
ten. Och vi är redo i startgroparna! Fredagen 
den 3 december träffades nationella repre-
sentanter för biblioteks- och folkbildningsor-
ganisationer för att skriva under ett gemen-
samt manifest med ett gemensamt mål för 
arbetet med att öka den digitala delaktighe-
ten. År 2011 – 2013 ska vi genom att sam-
verka lokalt, regionalt och nationellt bidra 
till att minst 500 000 personer blir digitalt 
delaktiga, det vill säga får baskunskaper för 
att kunna hantera Internet och de e-tjänster 
de behöver för sitt närmaste vardagsliv. Det-
ta ska synas i den nationella mätning Stiftel-
sen .se gör våren 2014 (presenteras i sin hel-

Upprop för digital delaktighet
het i Svenskarna och Internet oktober 2014). 
Det är alltså en nationell kampanj som pla-
neras, där bibliotek och folkbildning bildar 
en kärna men där också många andra aktö-
rer kan delta. Offentliga och privata aktörer 
inom vård/omsorg, utbildning och arbetsliv 
med mera ska kunna göra insatser som mäts 
och syns. Gärna genom en liknande rappor-
tering som det engelska uppropet för digi-
tal delaktighet,  http://raceonline2012.org/  
Nu planerar vi som bäst hur denna breda 
kampanj ska hållas ihop och följas upp. Det 
kan inte folkbibliotek och folkbildning åta 
sig. En stark aktör behövs och vi har gott 
hopp om att det ska lösas. Nuvarande pro-
jekt IKT-lyftet avslutas i och med våren 2011 
och ingår sedan som bibliotekens och folk-
bildningens gemensamma del i denna stör-
re samverkan och kampanj. Kommer detta 
till stånd har vi nått projektets syfte och mål 
med god marginal. Det har varit lärorika, in-
tressanta och mycket givande processer med 
stort engagemang från alla: bibliotek, läns-
bibliotek, folkbildningsorganisationer, an-
dra organisationer, Stiftelsen .se, myndighe-
ter och enskilda. När nu vår nya IT-minister 
aviserar att hon vill skapa en digital agenda 
för Sverige vill vi delta i arbetet. 
   I skolpolitiken bör den digitala delaktighe-
ten vara en brännande het fråga. Det är lätt 
att förledas att tro att alla elever kan hante-
ra Internet och digitala tjänster. Stiftelsen .se 
och Medierådet visar i statistik och studier 
att det inte är så. Den kunskap som finns 
hos skolans bibliotekarier borde vara oer-
hört viktig att ta tillvara i detta arbete. Kan 
vi i dagsläget inte se någon nationell poli-
tisk kampanj för digital delaktighet i skolan, 
kan vi ändå regionalt och lokalt söka skola 
och skolbibliotek som samverkanspartners. 
Tillsammans når vi många!

Ann Wiklund,
projektsamordnare IKT-lyftet

Ann Wiklund talar vid Upprop för digital delak-
tighet.     Foto: Karin Burman

I januari 2010 startade vi en ny verksam-
het på Biblioteken i Botkyrka: Mentorskap 
för skrivande personer i Botkyrka kommun. 
Botkyrka konsthall erbjöd då redan men-
torskap för unga konstnärer. Dit kan man 
vända sig för tips och stöd i sitt skapande, 
förverkliga en uställningsidé eller få hjälp 
att söka konstskolor. Författarmentorska-
pet, som vi valde att kalla vår litterära mot-
svarighet, riktar sig till personer i alla åld-
rar som behöver vägledning i sitt skrivande. 
Det kan handla om att få textrespons, att 
hitta en författarskola eller diskutera skriv-
processen. Det är många som har visat in-
tresse och vi är några stycken på de olika 
biblioteken i kommunen som arbetar med 
detta. I det flesta fall vill de ha en läsare och 
någon att samtala om sina texter med. I vis-
sa fall är det annat de frågar om. Ett exem-
pel är den azerbajdzjanska författare som 
hörde av sig för att hon ville få hjälp med 
att hitta ett svenskt förlag för översättning-
ar av sina böcker. 
   Att bli läst för första gången av någon 
man inte känner kan vara ett genombrott 
för en skrivande person. För en del ungdo-
mar kanske inte heller skolan och svensk-
undervisningen är det forum där man väljer 
att visa de texter man skriver hemma. Så var 
det i alla fall för mig under min gymnasietid. 

Mentorskap 
för skrivande 
personer

Foto: Johanna Dalmalm
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Inkludering är ett av honnörsorden i Hud-
dinge kommuns nya biblioteksplan. Det är 
ett begrepp som inrymmer många utmaning-
ar och i Skogås bibliotek började vi under 
våren 2010 att fundera över vad vi kunde 
göra för att sänka några mentala trösklar 
till vårt bibliotek.
   Vi bjöd in Eliz Lindström, resursperson 
i kommunen för personer med behov av 
särskilt stöd. Efter mötet med Eliz började 
en idé växa fram om att ordna någon slags 
mässa med Lättläst-tema. 
   En intensiv vecka i början på oktober 
öppnade vi dörrarna på vid gavel för den 
lättlästa litteraturen. Fyllda bokbord från 
Centrum för Lättläst, Hegas och Nypon för-
lag visades upp vid entrén som var smyck-
ad med ballonger och konfetti. Uppträdan-
den av gruppen SuePer inledde veckan och 
sången steg över Skogås centrum när dag-
verksamhetens folk sjöng i kapp med artis-
terna i gruppen.
   Lite tur är också bra att ha – och i vår 
kommun finns en förträfflig tjänst på Hu-
vudbiblioteket som vi fick låna några dagar 
denna vecka. Datateket med specialpedagog 
Ann-Mari Ståhl kom till Skogås med hela 
sitt kunnande om hjälpmedel för dyslekti-
ker och hon hade också med sig sin entusi-
asm och den smittade. Redan första dagen 

Lättläst-satsning 
och Minibokmässa i 
Skogås

fick två personer som under hela sitt vux-
na liv kämpat med sina lässvårigheter kun-
skap om vilka rättigheter de har att få stöd 
för sitt handikapp genom Ann-Maris och 
Datatekets försorg. Det blev ett ömsesidigt 
bra utfall av Ann-Maris vecka – och vi får 
nu förmånen att erbjuda Datateket även hos 
oss i Skogås varannan onsdag eftermiddag 
   Under veckan fick många av våra nyanlän-
da svenskar se en mängd boktitlar på lätt-
läst språk exponerade i biblioteket – och vi 
kunde passa på att komplettera våra egna 
samlingar så att utbudet nu är större än nå-
gonsin. Vår nyanställde ungdomsbibliote-
karie Elin Bäckström genreindelade Lätt-
läst- litteraturen och på alla nivåer har vi 
jobbat upp vårt Lättläst-bestånd. Vi sam-
arbetade även med Huvudbibliotekets kun-
niga personal, Johan Hansson och Gunil-
la Yström som visade oss hjälpmedel samt 
gav oss stöd med att jobba vidare med vår 
satsning på Lättläst.
   Högläsning är ett fantastiskt sätt att nå ut 
med berättelser och såväl Ann Hjerpe från 
Hegas som scenkonstnären Annika Bartler 
läste högt ur böcker för att skapa en my-
sig stämning på biblioteket under veckan. 
   Vi som jobbat med detta har lärt oss mas-
sor och vi inser att vi behöver lära oss mer. 
Det utvecklas hela tiden nya tjänster inom 
området som kan förenkla livet avsevärt för 
den som har läs- och skrivsvårigheter. Vi 
känner att vi bara är i början på något spän-
nande och nytt. Det intressanta med Lätt-
läst är att det öppnar så många dörrar. Mål-
gruppen kan vara den nyanlände svensken, 
den oroade föräldern, den unge studenten el-
ler den som levt ett helt liv med sina frågor. 
   En förhållandevis liten skillnad i bibliote-
ket kan betyda en stor skillnad för den en-
skilda besökaren. 

Christina Almqvist
Ann-Helen Johansson
Eva K Nilsson
Skogås

Foto: Bibliotek Skogås

Ungdomsbloggen

   I en intervju för bibliotekets ungdoms-
blogg svarade en 15-årig tjej som jag hand-
leder följande angående mentorskapet:
”Jag kom i kontakt med mentorskapet ige-
nom att min pappa hittade en liten annons 
i Mitt i Botkyrka och frågade om jag var 
intresserad, därefter kontaktade han perso-
nen som tog hand om det och till sist blev 
jag själv mejlad. Det jag behövde hjälp med 
var att avsluta texter - och dessutom fick jag 
hjälp med att sätta ord på vad textformen 
jag skrev hette, vilket jag tyckte var en stor 
hjälp. Dessutom letade jag efter konstruktiv 
kritik som kunde hjälpa mig att utvecklas.”
   Det är väldigt spännande att möta de män-
niskor som hör av sig. Oftast kan man inte 
förbereda sig så mycket. När någon hör av 
sig brukar jag börja med att be dem beskri-
va sig själva, det de skriver och fråga vad de 
vill ha hjälp med. Sedan brukar vi komma 
överens om hur vägledningen ska gå till. De 
samtal jag har haft har varit väldigt givan-
de även för mig. Det roligaste är när man 
märker att det har startat något hos dem, 
att de vill gå hem och skriva vidare. En del 
har jag väglett via e-post. Vissa återkom-
mer och vissa försvinner. 
   Vi har funderat på olika utvecklingsmöjlig-
heter för mentorskapet. Till exempel att ska-
pa en textresponsgrupp, skriva en antologi 
eller ha ett gemensamt uppläsningstillfälle. 
   Jag tycker det är en självklarhet att man 
uppmuntrar litterärt skapande på samma 
sätt som man främjar läsande på bibliote-
ken. Detta gör man redan i många olika 
former, genom skrivarkurser t.ex. Mentor-
skapet ser jag som ett komplement till det-
ta och en chans till fördjupning. Förutom 
att dessa enskilda personer får en läsare ser 
jag det lite som att vi på biblioteken får vär-
defulla kontakter med våra låntagare och 
befolkningen i kommunen. När man träf-
fas är det också ett utmärkt tillfälle att tip-
sa om böcker. 

Nova Gullberg-Zetterstrand
Biblioteken i Botkyrka
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Minibio – film för de minsta 
Har små barn verkligen glädje av film? För-
står de något? Ser inte de minsta barnen re-
dan så mycket teve att förskolan och biblio-
teket bör erbjuda andra aktiviteter? 
   Å andra sidan: Finns det några alternativ 
till teve-tittandet? Har filmen speciella kva-
liteter, som kan användas på ett menings-
fullt sätt? Och kan film vara ett attraktivt 
komplement till bibliotekens övriga verk-
samhet för små barn och deras föräldrar? 
Det var några av de frågor som fick oss att 
förra året starta projektet ”Minibio – små 

barn och film på biblioteken” i samarbe-
te med Film Stockholm och FilmCentrum. 
Sex bibliotek har deltagit, Alby bibliotek 
i Botkyrka, Jakobsbergs bibliotek i Järfäl-
la, Nykvarns bibliotek, Norrvikens biblio-
tek i Sollentuna, Sundbybergs bibliotek och 
Vallentuna bibliotek. Det finns numera ett 
ganska stort utbud av småbarnsfilm, ofta 
kopplade till böcker, och biblioteken har 
samarbetat med förskolan om filmvisning-
ar och erbjudit olika kringaktiviteter. Pro-
jektet avslutades med en konferens i okto-
ber i år och vilka är då resultaten?
   Alla biblioteken är mycket nöjda med 
projektet och tycker att det har gett intres-
santa erfarenheter. De har arbetat på olika 
sätt utifrån sina egna förutsättningar. Det 
har handlat om att erbjuda en annorlunda 
filmupplevelse genom att skapa ”biokäns-
la”, förbereda förskolegrupperna och följa 
upp filmvisningarna, både omedelbart efter 
visningarna och genom efterarbete på för-
skolorna. I projektet har också ingått re-
gional och lokal fortbildning för förskole- 
och bibliotekspersonal. En viktig erfarenhet 

Bilden av Solna - förr och nu
Hur såg det ut i staden förr i tiden och hur 
levde människorna som bodde här? Nu kan 
vi ta del av Solnas historia i kommunens 
digitala bildarkiv med över 10 000 bilder. 
  Bilddatabasen finns på Solna stadsbiblio-
teks webbsida, där alla är välkommen att 
söka fram bilder hemma vid sin egen da-
tor. Intresset är stort bland allmänheten att 
få kunskap om Solnas historia. Databasen 
ingår som en viktig del i bibliotekets Sol-
nasamling.

   De äldsta fotografierna i bilddatabasen är 
från mitten av 1800-talet, merparten är från 
föregående sekel och fram till 2000. De be-
skriver stadens historia, som kan vara svår 
att finna i vanliga historieböcker. Solna för-
ändras i allt snabbare takt. I bilddatabasen 
finns det fotografier som visar miljöer som 
inte existerar idag. 
   Det var tack vare f.d. kommunantikvarie 
Alice Günther som arkivet byggdes upp.  På 
80-talet samlades gamla bilder in i samband 
med ett projekt där äldre solnabor intervju-
ades om hur det var att leva i Solna i bör-
jan av 1900-talet. Fotografierna som kom 
fram i samband med intervjuerna samman-
ställdes sedan tillsammans med texterna till 
en bok: Ett svunnet Solna.  
Nostalgi utan gränser

   Motiven är skiftande. Det finns allt från 
professionellt tagna press- och flygfoton till 
amatörfotografier, som visar vardagssitua-

tioner i ren hemmiljö. Här visas Solna som 
landsbygd och som växande samhälle med 
stadsbebyggelse, folk- och föreningsliv, sjuk-
vård, skolor och butiker. Många solnabor 
finns med på bild. Har man tur kan man 
få se skolkamrater eller rent av sig själv el-
ler bekanta från förr. Det är de många oli-
ka motiven som ger bildarkivet dess charm. 
Många hör av sig och berättar om gläd-
jen att se bilder från när de växte upp. En 
dam skrev: ”Har haft en lång nostalgiaf-
ton. Bild efter bild väckte en mängd barn-
domsminnen.”
   Arbetet med att tillföra text och bild i bild-
databasen pågår fortlöpande. Folk får gär-
na lämna in fler bilder, det finns inga grän-
ser för hur stort arkivet kan bli!
Adressen är: www.solna.se/bildarkivet

Eva-Karin Winblad
Solna stadsbibliotek

har varit att film och bok tillsammans är ett 
bra verktyg i förskolans och bibliotekets ge-
mensamma uppdrag att stimulera barnens 
språk. Filmen engagerar barnen genom att 
tala direkt till känslorna och boken är su-
verän som förberedelse och för bearbetning 
och uppföljning. 
   Minibio är utvärderat av kulturvetaren 
Nils-Thomas Andersson. Rapporten finns 
tillsammans med det paper som jag själv 
presenterade vid BHS-konferensen Mötes-
plats inför framtiden att läsa på Region-
bibliotek Stockholms hemsida. Där finns 
utförliga beskrivningar av hur biblioteken 
har arbetat och även om erfarenheter och 
resultat. En av projektdeltagarna Henrika 
Åström i Nykvarn, arbetar på en magister-
uppsats vid BHS om projektet, som därmed 
får anses vara ovanligt väldokumenterat! 
Vi hoppas att Minibio ska locka fler bibli-
otek att pröva småbarnsfilm som en del av 
sin verksamhet.

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

E
va-K

arin W
inblad  

Foto: Staffan E
ngstrand

Vinga  på villovägar Jacobsson / Strömblad
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Inventering
Elisabeth Nilssons slutrapport, ”Anpassade 
medier för barn och unga med läshinder”, 
publicerades av Regionbibliotek Stockholm 
2009. Nu är det dags att följa upp rapporten 
för att i ett bredare perspektiv se vilka om-
råden som särskilt behöver uppmärksam-
mas, inte bara medier och ”Äppelhyllor” 
utan även vad man gör för denna målgrupp. 
Jag arbetar för närvarande  på Regionbibli-
otek Stockholm och kommer att genomfö-
ra en telefonenkät med biblioteken i länet. 
Syftet är att ta reda på hur regionbibliote-
ket ska kunna hjälpa biblioteken med servi-
ce och anpassade medier för funktionshin-
drade barn och unga. Vad behöver särskilt 
satsas på och vilka behov av information 
och fortbildning kan finnas?  Enkäten på-
börjas i december.

Yvonne Gruvberger
Regionbibliotek Stockholm

Sommaren 2007 inledde biblioteket i Bar-
karby sin profilering mot barn och ungdo-
mar i kommundelen.  Sedan dess har det lilla 
biblioteket gått från klarhet till klarhet. Re-
dan efter ett år hade utlånen på barnböcker 
ökat med drygt 100 %, en utveckling som 
fortsätter om än inte riktigt lika dramatiskt. 
   Receptet för framgång har varit ganska en-
kelt. Minst halva bokanslaget går till barn- 

och ungdomsböcker och vi har byggt upp 
ett intensivt sammarbete med skolor och 
förskolor som ofta och gärna bokar oss för 
bokprat och sagostunder.  Intresset för att 
besöka oss är jättestort och en typisk vecka 
har vi oftast sex, sju bokprat, ett par sa-
gostunder och kanske även en grupp med 
bebisar.
   Efter något års intensivt bokpratande för 
barn i åldern 7-12 år tog jag även kontakt 
med högstadieskolan i området.  Två år se-
nare besöker de flesta högstadieklasserna 
på skolan oss regelbundet för bokprat. Bok-
prat är som synes det magiska ordet. Det 
finns inget koncept som är så framgångs-
rikt för att väcka läslust, det kan både jag 
och mina kollegor intyga.  
   Då allt fler larmrapporter visar på att barn 
och ungas läsning minskar dramatiskt är 
det underbart att se en hel, stor klass med 
tonåringar dundra in på biblioteket, hem-
tamt slå sig ner i våra soffor och med kniv-
skarp koncentration lyssna när vi pratar 

böcker. När sedan 30-talet ungdomar kas-
tar sig fram för att nå först till de travar med 
ungdomsböcker vi pratat om, känns larm-
rapporterna långt borta.
   Fler och fler ungdomar besöker bibliote-
ket i Barkarby på sin fritid.  För att tillgo-
dose deras behov har vi nyligen fått till en 
liten ungdomshörna inramad av ungdoms-
böcker. Precis som det övriga bokbeståndet 
är ungdomsböckerna genreindelade för att 
underlätta det egna boksökandet. 
   Vårt senaste bidrag till den lässtimuleran-
de verksamheten i Barkarby är Bok & Bebis. 
Föräldralediga mammor och pappor kom-
mer med sina små telningar till biblioteket 
för en rim- rams- och sångstund. Från för-
sta stund har Bok & Bebis varit en lyckträff. 
Bebisarna blir bara fler och fler, och ingen är 
gladare än vi. Dessa små bebisar är ju fram-
tidens bokslukare och storläsare.

Sarah Utas
Barkarby bibliotek

Fortsatt succé för biblioteket i Barkarby

Foto: Sarah Utas

Leah gillar stolen som heter Oppo och 
kommer från Blå Station
Draperiet heter Melodi (Ljungbergs) och 
är ritat av Stig Lindberg

En trappa upp i centrums nya tillbyggnad 
har biblioteket fått ljusa och vackra lokaler. 
Milda färger med klickar, överblick, roliga 
möbler, föreläsningssal, stora och små sam-
manträdeslokaler och ett lagom stort galle-
ri. Vad kan man mer önska? –Jo mer peng-
ar till personal (många fler besökare, särskilt 
på lördagar) och till media förstås, säger bib-
liotekschefen Eva Bergström.

Eva Bergström berättar om vägen till det nya 
biblioteket som är inrett av Wåhlins arki-
tekter

Åkersberga bibliotek lyfter

Foto KM



 

Vilken är främsta anledningen till att du har engagerat dig extra 
mycket i Regionbibliotekets tema Användaren?

Årets tema har rört frågor som är avgörande för biblioteken idag 
– och i morgon - som mötesplatsen lokalt och virtuellt, rummets 
betydelse, sociala medier, bibliotekets roll i ett mångspråkigt Sverige. 
Bara genom att lyssna av och tolka användarnas och medborgarnas 
behov kan vi forma bibliotek som förblir angelägna och intressanta 
– och också berika dem med det nya och oväntade. 

Hur ser du på bibliotekets roll och ställning i Botkyrka kommun?
Botkyrka är en kulturkommun och mottot Långt ifrån lagom ger 
oss mod att pröva nya tankar och idéer. Biblioteken ska ta plats, 
synas, sticka ut och utmana. Inte minst nu när vi som de flesta 
kommuner kämpar med nedskärningar, är det viktigt att fortsätta 
att utveckla biblioteken.
   För att erbjuda en mångsidig verksamhet utvecklar våra biblio-
tek egna profiler utifrån närområdet. Som nu i Hallunda där en 
öppen scen blir navet i en ny inriktning och vi samtidigt omgestal-
tar biblioteksrummet. Nästa stora utmaning är en internationell 
bokmässa i Botkyrka i maj 2011. 

Har du några bra tips på hur man gör omvärldsanalyser utan att drun-
kna?

Utbudet av kunskap, idéer och erfarenheter är enormt. Vi spanar 
främst längs våra viktigaste utvecklingslinjer. Här, liksom i den 
dagliga verksamheten, är naturligtvis engagerade medarbetare med 
breda kontaktytor en fantastisk resurs!

I er biblioteksplan står det att biblioteken i Botkyrka ska bli ledande när 
det gäller verksamhet för unga. På vilket sätt?

Vi är rätt kaxiga i Botkyrka, men tar den här utmaningen på stort 
allvar. Botkyrka är en av Sveriges allra yngsta kommuner. Vi har gott 
om kreativa unga som vill bli sedda, vara aktiva och delaktiga. Det 
ställer krav på oss och innebär både en daglig kamp att vinna tillit 
och motverka stök och ett aktivt sökande efter arbetsformer som 
tar vara på ungas kreativitet och hjälper dem att växa, erövra språk 
och andra uttrycksmedel. En egen variant av Demoteket, mentorer 
för unga skribenter, kreativa workshops och samarbete med andra 
aktörer kring skrivande, film mm är exempel på vägar vi prövar

Vilka resultat från projektet Det frågeorienterade biblioteket gläder 
dig mest?

Det bästa är förstås de nya bibliotek vi formade under projekt-
tiden i Alby och Fittja. Fr a Alby bibliotek väckte uppmärksamhet. 
Där kunde vi omsätta tankar om samspelet mellan rum, medier 
och verksamhet och pröva arbetssätt och idéer i verkligheten. Båda 
biblioteken betyder idag oerhört mycket för sina områden. 

Vill du rekommendera något du har läst på sista tiden?
En riktig läsupplevelse nyligen var Båten av Nam Le med täta starka 
noveller om människors villkor. Just nu läser jag Sofi Oksanens Ut-
rensning och grips av det fantastiskt vackra språket och av livsöden 
som kommer nästan outhärdligt nära. Det är stor litteratur

___________________________________
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