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Vad är, kan och vill ett bibliotek vara? Vad är 
biblioteksrummet för en plats och hur kan 
rummet bli biblioteksplatsen vi drömmer om? 
Vilka möjligheter finns för biblioteket när det 
lämnar sitt hus och är rörligt uppsökande på 
väntade och oväntade ställen? Vad är och kan 
bibliotek vara när det är något som finns i 
våra olika skärmar? 

Vad betyder bibliotek för människor? Du kan 
få dig några röster om detta om du läser Lä-
sarnas röster: Synen på skönlitteratur för vuxna 
på svenska folkbibliotek. I den här rapporten 
finns intervjuer som tydligt visar att det finns 
starka känslor för litteratur och att dessa är 
tätt förknippade med bibliotek. En person 
som blir intervjuad säger:

Läsandet är en viktig del av mitt liv och därför 
är biblioteket det också. Jag har alltid varit här, 
även med mina barn när de var små. Jag tyck-
er att biblioteket är ett av de viktigaste ställena 
i livet, helt enkelt för att bli människa.

De flesta av intervjupersonerna i rapporten 
menar att bibliotek är en plats som inspire-
rar till läsning, men att bibliotek inte är en 
plats där läsning sker. En av rapportens rös-
ter menar:

Biblioteksrummet
Biblioteket är ju som en värmestuga också, ett 
par gånger i veckan alla gånger, gör jag besök 
och läser inte särskilt mycket måste jag erkän-
na, men jag lånar mycket böcker och så bär jag 
tillbaka dem, så jag håller lånestatistiken uppe.

Det är mycket som äger rum på bibliotek. 
Många olika typer av möten händer varje dag. 
Vi är människor på en plats som är vår. Vi är 
människor som bibliotekar tillsammans. Ib-
land möts intressen och möjligheter och tan-
kar gror och växer. Ibland sker krockar. Ibland 
är det inte alls så roligt. Många biblioteksme-
darbetare arbetar för en bra biblioteksmil-
jö. Stockholms stadsbibliotek har i ett arbe-
te med nya trivselregler funderat kring hur 
biblioteken kan organiseras så att liv och lugn 
kan samspela. I pressmeddelandet inför lan-
seringen av trivselreglerna står det:

Biblioteket är en plats för språk och berättelser, 
litteratur, bildning och demokrati. Biblioteket är 
en lugn plats som är till för alla. 

Vi hoppas att detta nummer av Länsnytt, som 
har temat rummet/platsen, ska inspirera och 
väcka tankar. 

Redaktionen

SID 4    Platsen

SID 5  Kärlekskväll
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TEMA: RUMMET/PLATSEN

För ett lokalsamhälle ger olika aktörer, funk-
tioner och beståndsdelar olika platskänslor 
och platsidentiteter. Dessa kan vara unika för 
ett lokalsamhälle. Idag pratas det alltmer om 
platsidentitet när kommuner vill marknadsföra 
ett område, att de positiva värdena av en plats 
lyfts fram. Jag tänker att den aspekten kanske 
inte bibliotek är i så stort behov av men att det 
kan vara intressant och viktigt att känna till oli-
ka tankar och erfarenheter av platser i sin egen 
kommun. 

Stockholms länsmuseum arbetar kontinuer-
ligt med att samla in olika röster och berättel-
ser, oftast i projektform. I skapande skola-pro-
jektet Platsen i mitt hjärta som museet bedrev 
2014 i Sickla skola i Nacka kommun fick elev-
er rita teckningar av en plats eller ett ställe i de-
ras bostadsområde som betyder mycket för dem. 

Plats och bibliotek

Teckningarna föreställer lekplatser, träd, vatten, 
fotbollsplaner, hus och ett barn har ritat sitt lo-
kala bibliotek, platser som för var och en bety-
der något. 

Barnens berättelser om sitt närområde via teck-
ningar får mig att fundera på platsers betydel-
ser. Jag tycker att nedanstående citat beskriver 
hur allting är invävt i vartannat: 

Människor tillskriver sig själva och sin geografis-
ka omvärld mening och betydelse. Det handlar om 
deras förhållande till den rumsliga världen. Den 
plats där man bor består inte enbart av byggnader 
som bostadshus, skolor, förskolor, affärer och för-
eningslokaler eller vägar, stigar och parker, utan 
den utgörs av sociala konstruktioner. En plats blir 
till, den skapas, när människor upplever den, tol-
kar intryck av det som finns där och berörs käns-

lomässigt. Den skapas genom människors närvaro 
och aktivitet. (Kåks och Westholm 2006). 

I arbetet med min skrift Bibliotek i samspel med 
lokalsamhället har jag haft anledning att funde-
ra på begreppen plats. En ambition med skrif-
ten är att inspirera bibliotek att få större kunskap 
och samspel med sitt lokalsamhälle. Genom att 
beskriva ett lokalsamhälle utifrån statistik, rap-
porter och vilka aktörer som finns där kan bib-
liotek få ökad kännedom om sitt lokalsamhälle. 
Bibliotek kan genom observationer, samtal, be-
rättelser i olika format och dokument som be-
skriver platskänslan försöka få grepp om känslan 
och det unika med den kontext som bibliote-
ket befinner sig i. I arbetet med min skrift fick 
jag även syn på hur betydelsefullt lokalsamhäl-
let kan vara för invånarna och att biblioteket kan 
ha en viktig roll för den lokala identiteten. Jag 
vill tro att det finns många erfarenheter, doku-
ment, berättelser och minnen om lokalsamhäl-
let som bibliotek kan ha nytta av. 

Stockholms länsmuseum arbetar även med pro-
jektet Platsverkstan som syftar till att föra plats-
dialog med invånarna på åtta olika platser i lä-
net. 2016 jobbade museet i Sigtuna och 2017 
slår de upp en mötesplats i Södertälje med syf-
tet att undersöka Södertälje som plats och dis-
kutera dess framtid. Tanken är att invånarna ska 
få möjlighet att dela med sig av sina berättelser 
och erfarenheter. 

Vad är specifikt för den kontext där du är verk-
sam, hur är platskänslan och vilka berättelser 
finns? 

Cecilia Brisander 
Regionbibliotek Stockholm

Bibliotek befinner sig på en plats, den är i sin tur en del av ett samhälle – en 
kontext. En plats kan ha olika betydelser för invånarna. Ljud, lukter, rörelser, 
bebyggelser och natur påverkar hur vi uppfattar platsen men också vilka egna 
minnen och erfarenheter som vi har av en plats. 

Foto: Cecilia Brisander
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TEMA: RUMMET/PLATSEN

I år är det rekord med över hundra anmälda. 
Personalen möter många bekanta ansikten plus 
några extra som ”hört av en kompis att det är 
hit man ska gå”. 

De flesta verkar känna sig hemma här; pratar 
med personalen, tar en tur i biblioteket eller slår 
sig ner vid caféet eller framför en av de publika 
datorerna.  Några deltagare går regelbundet på 
Onsdaxklubben i kulturhuset, men inbjudan har 
gått ut brett i samarbete med kommunens till-
gänglighetsstrateg. 

Trots allt det vardagliga är detta alltså en speciell 
kväll. Medan andra besökare fortsätter sina bib-
lioteksärenden startar programmet för kärleks-
kvällen. Artisten Magnus sprider passion och lå-
ter alla som vill passera genom hans glittrande 
kärleksportal. För säkerhets skull har han ock-
så en dammvippa att borsta bort gammal rostig 
kärlek med, för den som föredrar det. 

Kärlekskväll

Några besökare tar direkt itu med en tipsprome-
nad i biblioteket. Det gäller att hitta och kän-
na igen utvalda böcker som står uppställda på 
hyllgavlar, och den som vill tar hjälp av tejpade 
pilar i golvet. Efter mingel med cider och små-
plock är det dags att gå in i hörsalen. Det fix-
as förväntansfullt med rullatorer, hörapparater 
och andra hjälpmedel medan några eftersläntra-
re smyger in mera tveksamt. 

Romantiska sånger, en skröna om förlorad kär-
lek i Bombay och lite trolleri engagerar publi-
ken som ger spontan feedback av alla nyanser.  
Efter beskedet att vi alla kan få prova på mag-
dans efter uppvisningen utbrister min stolsgran-
ne blixtsnabbt och ljudligt: ”Nej tack, inte idag!” 
Två teckentolkar gör ett praktjobb, särskilt med 
sångtexterna, och berättar efteråt att detta var ett 
positivt uppdrag. ”Inte långtråkigt en sekund!”.  

Till sist förbereds deltagarna på vad de kan välja 

Collage: M.Rodrick

att göra under resten av kvällen. Pröva på bok-
klubb, luffarslöjd, jonglering, DJ, dans eller kras-
seodling – det mesta med kärlekstema. Alla gillar 
inte allt, men alla aktiviteter finner sina använda-
re. För det här är ju ett kulturhus med ett brett 
utbud som passar besökare med olika intressen 
och temperament.

När jag ger mig av dukas avslutningen fram – 
det blir musik, fika med vaniljhjärtan och pris-
utdelning till alla. Räkna med ännu fler delta-
gare nästa år.
 
Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Biblioteket och resten av kulturhuset är öppet för alla som vanligt denna mån-
dagskväll. Men i foajén tas en ström av föranmälda besökare emot med lite ex-
tra uppmärksamhet. För sjunde gången arrangerar Haninge kommun en kär-
lekskväll för alla som bor eller arbetar i gruppbostäder.

Foto:Karin Sundström
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TEMA: RUMMET/PLATSEN

1.Botkyrka  Vårsta (2012)
2.Danderyd Stocksund (2014)
3.Järfälla  Kallhäll (2016)
4.Norrtälje Hallstavik (2014) , Elmsta (2017, 
mars),  Rimbo (planerat 2018)
5.Sigtuna Sigtuna bibliotek (2016)
6.Sollentuna  Arena Edsberg (2013), Arena 
Rotebro (2014)

Fler och fler öppnar mer

Drivkrafterna att öppna mer varierar; det kan fin-
nas politiska beslut, krav på att öka tillgången och 
utlånen och behov att omfördela resurser. Men 
i grunden finns ofta en vilja att göra biblioteket 
mer tillgängligt för invånarna utifrån de förut-
sättningar som råder. En utgångspunkt kan vara 
att reflektera omkring frågan: Vems är biblioteket? 

Biblioteket i skånska Veberöd brukar kallas Sveri-
ges första meröppna bibliotek. Här infördes mer-
öppet för knappt tio år sedan och sedan dess har 
många bibliotek provat olika varianter. För mer-
öppet ser inte likadant ut överallt, det svarar mot 
olika behov i mötet mellan användarna i bibliote-
kets närområde och bibliotekets rum och funktio-
ner. Redan 1994 inledde till exempel Vallentuna 
ett samarbete mellan matbutik, post och bibli-
otek för att kunna hålla öppet längre även om 
meröppet inte var ett lika vedertaget begrepp som 
idag. I arbete med meröppet ryms frågor om an-
vändarnas vardag och behov, biblioteksrummets 
utformning, säkerhet och integritet, förankring 
i lokalsamhället. Det kan också innebära nya ar-
betsmoment och kunskapsbehov hos biblioteks-
personalen. Hur ger vi stöd till användare vi inte 
träffar öga mot öga? 

Jönköpings län drev 2015-2016 ett projekt kring 
utveckling av meröppet. De övergripande målen 
var att ”öka utnyttjandet, tillgängligheten och ser-
vicen”. De kommer i skriften ”Meröppet – mer 
än bara öppet” med en rad tips kring införandet 
av meröppet. Rummet är viktigt; allting behö-
ver fungera tillfredsställande även när personal 
inte finns på plats.

Det finns mycket praktiskt att tänka på: utlån, 
exponering av medier, skyltning och kommuni-
kation. Och förbättringar som görs är förstås av 
godo även under vanlig öppettid.  

Regionbiblioteket har på sistone sett ett ökat in-

tresse för meröppet. Vi skickade därför ut en frå-
ga om meröppet till alla länets kommuner. Svaren 
vi fick resulterade i en översiktskarta och berät-
telser från fyra kommuner som löst behoven av 
meröppet på lite olika sätt. Vi bjuder också in till 
en träff om meröppet på Arena Rotebro den 19 
april. Här ges möjlighet för de som är nyfikna 
på möjligheterna med meröppet att träffa andra 
som varit igång ett tag och för samtliga att dis-
kutera och ställa frågor. 

Redaktionen

7. Solna Bergshamra (2014)
8. Stockholm  Sköndal (2013), Telefonplan 
(2015)
9.Täby  Gribbylund (planerat 2017)
10. Vallentuna Karby (1994), Kårsta (2016)
11.  Värmdö Djurö (april 2017)
 

Flera kommuner i Stockholms län har 
börjat öppna upp sina bibliotek utanför 
ordinarie öppettider. Meröppet inne-
bär att besökarna kan gå till biblioteket 
på tider när personal inte är på plats. 
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TEMA: RUMMET/PLATSEN

Varje dag läses det tidningar, lånas böcker, dato-
rer och pluggas flitigt från 7 på morgonen till 17 
eller 19 på kvällen, 7 dagar i veckan. Hur tänkte 
vi när vi införde meröppet och vad har vi lärt oss? 

Vi lät beslutet att införa meröppet mogna lång-
samt i personalgruppen.  Vi diskuterade, gjorde 
studiebesök och riskanalyser. Från första idé till 
genomförande gick drygt 2 år. Då vi samtidigt 
byggde ett nytt bibliotek, kunde vi också bygga 
in meröppet i det. 

Vi tänkte extra mycket på att ha en överskådlig 
lokal med låga hyllor, glasdörrar och tydlig skylt-
ning. Vi planerade också för sammanhållna per-
sonalytor med separat personalingång för att mi-
nimera behovet av att gå ut i bibliotekslokalen 
under meröppettid.  Så vi tänkte mycket, på sä-
kerhet, ansvar och på hur biblioteket nu skulle 
läggas i händerna på besökarna och hur vi skul-
le utforma det så att det blev användarvänligt. 

Reaktionerna från besökarna har varit positiv. De 
är stolta över att vi ger dem förtroendet och de 
tar det, meröppet fungerar väldigt bra hos oss. 
Vi har fler besök än tidigare och vi har fler oli-
ka besökare än tidigare, framför allt har studen-
terna hittat till oss. Vad vi har lärt oss? Att bibli-
oteket inte tillhör oss, det tillhör våra besökare.

Linnea Bjuhr
Järfälla bibliotek

På detta lilla bibliotek ordnar vi utställningar, 
har sagostunder, tar emot skolklasser, pysslar, har 
bokcafé, boktipsar med mera – gärna i samarbete 
med föreningar i området. Och – där finns enda 
gratistoaletten för allmänheten mellan Stockholm 
och Norrtälje, också det ett dragplåster! (En toa-
lett vars städning också ingår som en arbetsupp-
gift när vi är på plats …) 

På biblioteket kan man vila en stund efter att man 
handlat, läsa en tidskrift, vänta på bussar eller på 
att bli hämtad med bil. En oas för alla med när-
het till E18, Angarnssjöängens fågelliv och den 
rika kulturbygden runtomkring. 

Längst norrut i kommunen finns Kårsta, ändhåll-
plats för Roslagsbanan och känt för sina populära 
kosläpp om vårarna. Nu finns där ett nytt drag-
plåster - fina lilla Kårsta meröppna bibliotek, i 
Kårstaskolan! Öppet 7 – 22 varje dag, med bib-
liotekspersonal på plats för allmänheten 9 tim-

I besökarnas 
händer

Bibliotek i butik

29 augusti 2016 hade Järfälla bibliotek 
premiär för meröppet på Kallhälls bib-
liotek i Järfälla kommun. Första dagen 
registrerade vi 9 besökare för tjäns-
ten och idag, 6 månader senare har vi 
680 meröppetanvändare.

Sedan många år har vi ett uppskattat meröppet bibliotek, Karby bibliotek, sam-
lokaliserat med ICA-affären i Brottby. Öppettiderna är desamma som affärens, 
7 – 22 varje dag, och vi har biblioteks personal på plats 10 timmar i veckan, 
fördelat på tre dagar. 

mar i veckan (onsdag + söndag) plus för skolan 
under måndagar.

Här kan man låna dator med skrivare, släktfors-
ka, läsa tidskrifter, låna och lämna böcker, och här 
har socialförvaltningen startat Träffpunkt Kårsta 
för alla närboende seniorer varje torsdag – en suc-
cé från första dagen. 

Vi hoppas Kårsta meröppna bibliotek skall kun-
na tjäna som modell för fler bibliotek av den ty-
pen i vår vidsträckta kommun.

Marie Gustavsson 
Vallentuna bibliotek

Foto: Annika Lissenko
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Biblioteket har varit meröppet sedan september 
2014. Vi har öppet med personal 30 tim/v, mån-
dag – lördag och meröppet mellan kl 8-22 var-
je dag. Vill man ha tillgång till meröppet måste 
man registrera sig. Man skriver på ett kontrakt 
och vi har en genomgång om hur det fungerar. 
Vi har även en säkerhetsgenomgång.

Allt har fungerat väldigt bra, över förväntan. Det 
enda vi inte än fått till någon bra lösning på är 
betalningen av kopiering och utskrifter. Nu mås-
te besökarna själva hålla reda på hur mycket de 
skriver ut och betala i efterhand och det funge-
rar väl sådär.

Meröppet har varit ett lyft för biblioteket. Som 
personal är det roligt att se att biblioteket kan 
vara fullt med folk när man går hem efter arbets-
dagen. Det kan vara ett språkkafé, barnfamiljer 
och studerande kvar, och då känns det verkligen 
som bibliotekslokalen utnyttjas till fullo och att 
biblioteket gör ännu mer nytta i sitt närområ-
de. Det är många som uttrycker att de är väldigt 
stolta över sitt bibliotek. Det är besökarnas bib-
liotek, som alla tar ansvar för.

Vi har förnärvarande ca 600 registrerade meröp-
petlåntagare, vara 11 förskoleavdelningar.
Besöken har ökat med 19 % från 2013 till 2016, 
vi har nu ca 50 000 besök om året. 
   Antalet meröppetinloggningar ökade med 27% 
från 2015-2016. Antal meröppetinloggningar 
ökar stadigt och 2016 var ca 13% av alla besök 
gjorda på meröppettid. Vi har under hösten -16 
projekterat Meröppet nr 2 i Elmsta. Invigs i mars. 
I början på 2018 invigs Meröppet nr 3 i Rimbo.

Per Ahlin
Norrtälje bibliotek

Besökarnas bibliotek
Hallstaviks bibliotek ligger mitt i cen-
trum, i Folkets Hus. Det är stort, ljust 
och öppet, med stora fönster från golv 
till tak. Lokalen är väldigt passande för 
meröppet. Det är god insyn och käns-
lan av att vara sedd utifrån gör den 
trygg. Vi har även ett bra samarbete 
med närpolisen som slänger ett öga 
in i lokalen på sin kvällsrond. 

På det här viset hoppas Biblioteken i Sollentuna 
göra det lättare för användarna att hitta – både 
nya titlar och just det som eftersöks. Grunden till 
systemet är lånat från Örnsköldsviks bibliotek. 
Internt har projektet gått under namnet ”Klar-
text”, externt ”Hitta boken”.

Färg, begrepp och hylla

Bibliotekets faktaböcker är indelade i olika hu-
vudområden. Varje huvudområde har sin egen 
färg och hylla. Hyllgavlarna är målade i områ-
dets färg och har namnet tryckt i storformat. Alla 
titlar är sedan sorterade i underavdelningar. Var-
je boktitel är också märkt med en klisteretikett 
med avdelningens färg och namn. 
– Den största skillnaden är att böckerna nu är pla-
cerade på ett mer logiskt sätt och det tror jag an-

Hitta boken

När grunden en står på börjar sva-
ja, brukar det vara dags att tänka nytt. 
Det gjorde Biblioteken i Sollentuna när 
bibliotekssystemet SAB inte längre var 
en framtidsmöjlighet. I bibliotekets nya 
system vägleder färger och enkla be-
grepp besökaren. Och skönlitteratu-
ren för vuxna är placerad efter genre.

Foto: Helena Hodell

I oktober 2016 renoverades vuxenavdelningen på 
Bergshamra bibliotek. Målet var att få en flexi-
blare möblering och ett ljusare och mer tillgäng-
ligt bibliotek. Biblioteket satsade på låga bokhyl-
lor med hjul. Bokhyllorna går att flytta åt sidan 
för att göra plats åt åhörarna när biblioteket har 
författarbesök till exempel. Att ha låga bokhyl-

Ett positivt inslag
2013 invigdes Solnas första meröppna 
bibliotek: Bergshamra bibliotek. Sedan 
starten har Meröppet varit ett posi-
tivt inslag för besökarna; möjligheten 
att kunna besöka biblioteket mellan kl. 
8-22 har använts av många; tidnings-
läsare, studenter, förskolor och barn-
familjer. Besöken på Bergshamra bib-
liotek har ökat markant och det har 
ställt nya krav på själva biblioteksrum-
met och dess utformning.

lor gör att besökarna får överblick över rummet, 
samtidigt som rummet blir ljusare. Fler studie-
platser och sköna sittplatser var också prioriterat 
- de som använder Meröppet stannar gärna länge 
för att läsa eller studera, något som vi förstås gär-
na uppmuntrar! 

Nästa steg för oss är att förbättra vår skyltning -  
hur hjälper vi besökarna att själva hitta det de sö-
ker under meröppettiden? Under året kommer vi 
att utforma  ett skyltprogram som förhoppnings-
vis ska underlätta för våra besökare att enkelt hit-
ta det de söker  – och kanske också att bli över-
raskade och hitta spännande och roliga böcker 
som de inte visste att de ville läsa! 

Karin Walterson
Bergshamra bibliotek
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vändarna också upplever, säger Mari-Ann West-
berg i projektarbetsgruppen. Färgerna hjälper 
också till att vägleda, fortsätter hon. Jag hade 
en man som undrade var vi hade böcker om fri-
märken. Då var det enkelt att säga ”Gå till den 
orangea hyllan” (Sport och fritid, med underav-
delningen Frimärken). 
Med det nya systemet har det varit lättare att lyfta 
fram och sätta ihop titlar inom områden många 
frågar efter, menar Anna Edquist, tillförordnad 
bibliotekschef. Det var knepigare i SAB-systemet. 
– Pedagogik till exempel, säger hon. Här har vi 
skapat underavdelningen ”Akademiska studier” 
där vi samlat allt som kan vara intressant för hög-
skolestudenten. Här samsas titlar som ”Maxa ditt 
högskoleprov” med ”Så opponerar du” och böck-
er om studieteknik. Tidigare var titlarna spridda 
på olika avdelningar.

Skönlitteratur i genrer

Sollentuna har också märkt upp och placerat all 
skönlitteratur för vuxna och barn efter genre, 
till exempel Vänskap, Krig och Kärlek. Inspira-
tionen kommer ifrån Bibliotek Plattan. Det här 
blir ett nytt sätt att tänka för både personal och 
användare. 
– Ambitionen är ju att användarna ska hitta 
mer att läsa, säger Ewa Rensjö, som arbetat med 
skönlitteraturen för vuxna. Istället för att det står 
”Hc…nånting” på bokryggen, så får du nu veta 
vad boken handlar om. 
Genreindelningen kan också vara ett stöd för an-
vändare att utforska på egen hand. 
– Vi i personalen får ju ofta frågan om vi kan 
tipsa om titlar utifrån en viss genre, till exem-
pel ”Jag gillar historiska romaner, vad har ni för 
tips?”.  Nu kan vi gå med låntagaren till hyllan 
där alla historiska romaner är samlade. Så kan 
hen välja och vraka bland titlarna.
De som är mindre nöjda med systemet är de bib-
liotekbesökare som vill leta reda på sin favoritför-
fattare och är vana vid att verken står samlade. 
– Här får vi visa att de enkelt kan söka efter sin 
författare på sökdatorerna och få veta både genre 
och vilka titlar som finns inne, säger Ewa.

Nya arbetssätt

För Sollentuna bibliotek blev det ett årslångt pro-

jekt att byta system, med invigning i december 
2016. Grovarbetet är avslutat, men systemet inne-
bär också en del nya arbetsrutiner.
– Det är lite mer pilligt att göra inleverans, kon-
staterar Sofia Hemström, barnbibliotekarie. Alla 
böcker ska ju märkas upp med etiketter på ryg-
gen nu.
Genreplaceringen görs i samband med själva be-
ställningen, men det är inte så krångligt, tyck-
er hon:
– Ofta kommer man långt med att läsa om res-
pektive titel på förlagens hemsidor för att hitta 
det huvudsakliga temat, berättar hon.
En annan effekt av den nya placeringen är att det 
är lättare att sätta upp böcker. 
– Det går mycket snabbare, säger Sofia. Jag kunde 
till exempel aldrig lära mig SABs koder för de oli-
ka språken – nu står språket i klartext på ryggen. 
Dessutom, säger hon, så ser man om något står 
fel i hyllan – en gul etikett bland de röda stick-
er ut och är väldigt lätt att läsa av med blicken. 

Storstädning

En bieffekt av projektet blev en total städning 
av beståndet. 
– När varje titel skulle omplaceras tittade vi på 
lånestatistiken titel för titel, berättar Anna Ed-
quist. Och fick flera överraskningar.
– Vuxenfakta om elektronik och ellära är till ex-
empel oerhört populära hos oss. Det visste vi inte 
innan. Men nu vet vi att vi ska köpa in mer inom 
de här områdena. 

Utvärdering

Under året kommer Sollentuna att utvärdera det 
nya systemet. Bland annat genom att använda en 
glad-gubbe-stolpe med knappar för glad och led-
sen gubbe. Stolpen kommer att flyttas runt till 
utvalda platser i biblioteket med olika frågeställ-
ningar, för att få veta hur de olika avdelningarna 
upplevs av användarna.

För alla folkbibliotek

För vilka bibliotek kan då systemet passa? Anna 
Edquist tror att det fungerar bra för alla folkbib-
liotek oavsett storlek.
– Man får anpassa antalet underavdelningar efter 
storleken på beståndet, konstaterar hon. 

När Sollentuna började med sitt projekt fick de 
generöst stöd av Örnsköldsviks bibliotek.  Och 
Sollentuna delar i sin tur gärna med sig av erfa-
renheter och praktiska lösningar.
För mer information om Klartext / Hitta boken 
kontakta Anna Edquist, tf. bibliotekschef: anna.
edquist@sollentuna.se. 

Helena Hodell
Sollentuna bibliotek
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Att det inte är ett för barnsligt tilltal, eller känns 
otryggt för de yngre? De flesta bibliotek är ju inte 
så stora till ytan. Beroende på hur lokalen ser ut 
kan rum i rummet skapas för de olika målgrup-
perna, och för olika typ av aktiviteter och behov. 
Men hur blir det då med uppsikten? Hur ser vi 
de barn som behöver oss, och hur skapar vi en 
trygghet i rummet? Många som frågat barn vitt-
nar om att de säger att de vill ha lugn och ro på 
biblioteket. Hur skapar vi rum för både tystnad 
och aktiviteter? En amerikansk studie visar att 
ungdomar är mer intresserade av aktiviteterna 
än av själva rummet, och att biblioteken bör för-
stärka känslan av medägande hos ungdomarna.

Allt fler bibliotek arbetar på olika sätt med barns 
inflytande på utformandet av rummet. Det finns 
även designers att anlita som arbetar just med 
barns delaktighet, som till exempel Malmö stads-
bibliotek gjort, och som Stockholms stadsbiblio-

Barnens biblioteksrum
tek gör inför det förnyade biblioteket. Då är det 
viktigt att man redan från början tänkt igenom 
vad delaktighet betyder, och låta barnens syn-
punkter förverkligas. Barnen måste också ganska 
snabbt få se resultat av sin medverkan.

Men rummet handlar om mer än möblering och 
exponering. Personalen finns här med sin kom-
petens och sitt bemötande. Vilket förhållnings-
sätt har vi när vi arbetar i biblioteket? Hur rör vi 
oss i rummet? Hur gör vi oss tillgängliga? Läs-
främjande arbete förknippas ofta med bokprat 
och annat vi gör för grupper av barn. Skulle vårt 
arbetssätt förändras om vi ser oss som läsfräm-
jare när vi har pass? Alla som närmat sig en för-
skolegrupp på biblioteket och börjat prata, tipsa 
om en ny bok eller slagit sig ner för att prata med 
barnen vet att då kommer frågorna. Förskoleper-
sonalen som försökt hitta böcker på egen hand, 
ber nu om hjälp. Kanske kommer samtalet att 
handla om framtida temaarbete och om bibli-
otekets roll, eller om de får komma med några 
barn på sagostund? Och när på dagen bemannar 
vi med barnbibliotekskompetens? Priorieterar vi 
skolklasser eller barn på fritid?

I höstas genomförde Regionbiblioteket tre work-
shops om kvalitet i samtalet med barn på bib-
liotek. Några av de saker som kom fram hand-
lade om biblioteksrummet. Att personalen visar 
att de är tillgängliga genom att gå runt i biblio-
teket och inleda samtal – inte försvinna in i skär-
men eller bakom jobbhögar, att disken är låg, väl 
synlig samt inbjudande utformad, att inte hyl-
lor och annat skymmer sikten så att personalen 
kan se barnen.

Vi kan ju också fundera på var biblioteksrum-
met finns och bör finnas. Om barnen finns nå-
gon annanstans än på biblioteket kan vi söka 
upp dem. På fritidsgården eller på webben. Det 
blev mest frågor det här - jag samtalar gärna om 
dem, hör av er!

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Foto:Annika Lissenko
Bilden är från Silkeborgs bibliotek

Att utforma biblioteksrum för barn 
och unga låter sig sägas. Men hur gör 
man ett rum där de yngsta barnen med 
sina föräldrar, mellanåldersbarnen och 
ungdomarna känner att rummet är till 
för dem, samtidigt?

När Gunnar Asplund planerade och ritade stads-
biblioteket tänkte han inte på delaktighet och 
användarinflytande. Annorlunda är det nuförti-
den, nu både vill och ska vi ha med användares 
synpunkter, framförallt när det gäller barn och 
ungdomar. Inför arbetet med förnyat stadsbib-
liotek har det framförallt jobbats med att under-
söka vilka behov och önskemål barn har haft ge-
nom olika playshops. Men det finns stora behov 
av att ta reda på hur tonåringarna ser på biblio-
teket och vilka behov som finns. Och där finns 
mycket att göra!

Under hösten 2016 hade Stadsbiblioteket möjlig-
het att utföra en mindre fokusgruppsintervju med 

Ungdomar 
tänker 
bibliotek

När Stadsbiblioteket på Sveavägen 
i Stockholm öppnade för besökare 
1928 var det ett modernt bibliotek 
som täckte dåtidens behov. Idag, näs-
tan 90 år senare, är huset slitet och 
behöver vårdas om. Dessutom ser be-
hoven annorlunda ut idag. Samlings-
salar, caféer, större barnavdelning och 
mötesrum är exempel på behov som 
finns idag. Biblioteket tjänar olika syf-
ten och biblioteksrummen måste re-
flektera detta. 

Foto: Mattias P Dahlqvist
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Ett av svaren blev att låta målgruppen ta stör-
re plats rent fysiskt i rummet, men också väl-
ja ut nya färger och möbler i samarbete med in-
redningsarkitekterna på Ahrbom & partner. Ett 
annat av svaren var att rummet måste spegla den 
verksamhet vi bedriver och vill bedriva. Det gav 
oss ett gigantiskt bord, där över 20 personer kan 
sitta tillsammans och pyssla, läsa och samtala. Vi 
valde också att bygga ett sagohus i rummet för 
att kunna samla barnen på sagoläsning, bokupp-
levelser och sångstunder som vi erbjuder varje 
vardag kl. 10. 

I ett tidigt skede sattes en önskevägg upp för att 
få in idéer från våra besökare. De som redan hit-
tade hit verkade vara väldigt förtjusta i den tra-
ditionella idén om ett bibliotek.  Önskningarna 
handlade om böcker, mera böcker, spännande 
böcker, roliga böcker och bra böcker. Men flera 
tyckte att vi skulle ha mer att göra, någon ville 
ha ett akvarium, en annan föredrog löst spring-
ande kaniner och en tredje hoppades på en kyr-
kogård med gravar. 

Barn- och ungdomspersonalen jobbade också 
med att kartlägga de egna förväntningarna, far-

Mer lek i Södertälje

Hur ska det synas i stadsbiblioteket 
som rum att barn och unga är en prio-
riterad målgrupp i Södertälje kommun? 
Den frågan ställde vi oss inför upp-
fräschningen av barn och ungdomsav-
delningen som påbörjades hösten 2016 
och invigdes 1 mars 2017.

hågor och prioriteringar under en heldag på Tom 
Tits, där vi även passade på att prova ett par roliga 
utmaningar för att få igång kreativiteten. Slutsat-
sen var att vi inte bara behöver ett nytt rum utan 
också formulera och bygga upp en verksamhet 
som visar att barn är prioriterade. Under hösten 
drog vi bland annat igång fredagsprogram med 
varierade aktiviteter för mellanåldern så som film, 
programmering, pyssel eller teater.

Vi valde också att bemanna barnavdelningen, bib-
lioteket har annars en central infodisk. Vi ville 
kartlägga vad man gjorde på barn- och ungdoms-
avdelningen och räknade därför personer och ak-
tiviteter under en månad. I kombination med en 
bibliotekstäckande TTT som vi gjort ett halvår 
tidigare fick vi reda på en hel del om hur våra be-
sökare beter sig.  (TTT står för Tvergående tra-
fiktelling och är en norsk observationsmetod.)
Vi begav oss också iväg på studieresor för att un-
dersöka exempel på både rum och verksamhet. 
Nacka, Sandviken och Kulturhuset i Stockholm 
fick oss att fundera på vad som är rimligt och 
önskvärt i förhållande till våra förutsättningar.

Lekfullhet var ett av ledorden i uppdraget till in-
redningsarkitekterna som valde en lilarosa färg-
skala som livade upp våra befintliga röda hyl-
lor. Det finns också mer utrymme att röra på sig 
och vara barn framför allt på småbarnsavdelning-
en och bland bilderböckerna. Målet är att ska-
pa ett rum som är tydligt i sin kommunikation 
och att själva utformningen ska berätta för be-
sökaren vad det finns för funktioner och inne-
håll.  Vi har satsat mycket på mjuka mattor och 
sköna fåtöljer att krypa upp i. Bilderbokskonst-
nären Sara Lundberg kommer också bidra med 
utsmyckning med inspiration från hennes popu-
lära böcker om Vita streck.

Nu är denna stora satsning på barn och unga 
igång och efter sommaren så är man välkommen 
på studiebesök, då kommer vi att ha svar på om 
det blev så bra som vi hoppats och om rummet, 
verksamheten och alla dess användare är i har-
moni. Välkomna!

Cecilia von Strokirch
Södertälje bibliotek

Foto:Susanne Tillbom

ett antal ungdomar från olika delar av Stockholm. 
Ungdomarna var mellan 13-18 år och även om 
inte alla var jättevana biblioteksbesökare så var de 
ungdomar som tyckte om att läsa. Intervjun ge-
nomfördes av en student på Högskolan i Borås. 

Det var tydligt under intervjun att bibliotek har 
flera funktioner. Böcker och läsning var centralt. 
Alla ville ha mycket böcker och platser där de 
kan sitta och läsa i lugn och ro. Ungdomarna 
vill både få och ge boktips. De sa att biblioteket 
kan bli mycket bättre på att ge tips om böcker 
på plats och på hemsidan. I biblioteket var det 
till exempel att fronta med böcker mer, ha tips-
listor, förslag på vidare läsning och så vidare som 
togs upp. När ungdomarna beskrev sina önske-
mål om hemsida lät det ungefär som en bland-
ning av Bibblix och Goodreads. De poängtera-
de att det var lika viktigt att kunna hitta tips i 
det fysiska rummet som på nätet.

Den sociala aspekten av rummet är även den vik-
tig, att kunna komma till biblioteket med vänner 
och kunna sitta och prata eller spela spel. Ordet 
mysigt nämndes många gånger under intervjun 
i relation till rummet. Både PunktMedis och Ti-
oTretton lyftes fram som goda exempel på mysi-
ga bibliotek där det fanns möjlighet att både sitta 
för sig själv men även med kompisar. 

Alla i fokusgruppen var överens om att det var 
viktigt att ungdomsavdelningen var ”deras”, att 
den var avskild från både barn och vuxna. De vil-
le ”inte ha en massa småbarn som springer om-
kring och skriker” och inte heller ”gubbar och 
gummor där”. 

Jag kan avsluta med att säga att ungdomarna inte 
tror att man kommer kunna styra teknik med tan-
karna i framtiden. Känns väldigt skönt att inte 
behöva ha med det i planeringen.

Emily Ringborg
Stockholm stadsbibliotek
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#MeetSollentuna

Foto: Cecilia Brisander

Förslaget #MeetSollentuna kom från våra politi-
ker som ville göra något för de många nyanlän-
da som kom till Sollentuna kommun 2015. Det 
bestämdes att #MeetSollentuna skulle utgå från 
Sollentuna bibliotek som sågs vara den naturli-
ga platsen för att skapa möten mellan nyanlända 
och etablerade svenskar.

Jag tog mig an detta uppdrag i maj 2016 och har 
på många olika sätt lärt känna både min hem- 
och arbetskommun på ett nytt sätt. Idag har jag 
ett stort kontaktnät både inom kommunen men 
också många kontakter i de olika religiösa sam-
funden och i många föreningar och på institu-
tioner. Som jag ser det är dessa kontakter förut-
sättningen för nya möten och ett bra samarbete. 
Kontaktnätet är också betydelsefullt för bibliote-
kets andra verksamheter.

Vi hade turen att få pengar från Länsstyrelsens § 
37 medel, så att vi kunde starta ett samarbete med 
IM, Individuell Människohjälp. IM har anställt 

en volontärsamordnare som arbetar här på bibli-
oteket under fyra månader 2016 och hela 2017. 
Volontärssamordnaren ska starta olika verksam-
heter med biblioteket som bas. Hon kommer och 
har redan startat: Språkfika, Läxhjälp, Förenings-
mässor och Move-it, som är en verksamhet där 
en volontär följer med en person på olika prova-
på-verksamheter.

Sedan ett år tillbaka har vi ett ”Ny-I-Sverigerum”. 
Rummet ligger precis vid bibliotekets entré och 
är tillräckligt stort för att rymma ca 20 personer. 
Här försöker vi lägga alla språkcaféer och språk-
träningsgrupper. Rummet är tilltalande inrett och 
har stora fönster ut mot torget. Här samlar vi ock-
så all skriftlig information som vi vill förmedla. 
Förutom att vi nu 5gr/v har Språkcafé med bibli-
otekets personal, Språkfika med IM och Språkträ-
ning med Röda Korset och Läxhjälp 2gr/v har vi 
också öppnat Stockholms läns första ”RådRum”. 
I anslutning till ”Ny-I-Sverigerum” hade vi ett li-
tet utrymme som vi använt till förråd. Detta lilla 

krypin är nu iordningställt som ”RådRummet” 
där RådRum huserar två dagar i veckan. Alla fri-
villigrådgivare på RådRum har gått en kurs på 
Studieförbundet Sensus och det har varit myck-
et lätt att rekrytera volontärer till denna verksam-
het. I en annons där Sensus söker volontärer skri-
ver Anna Wikman så här:

”RådRum syftar till att hjälpa den som är ny i Sve-
rige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning 
som resten av befolkningen. RådRum ger genom ut-
bildade frivilligrådgivare gratis råd och vägledning – 
neutralt, opartiskt och konfidentiellt till personer som 
är nya i Sverige. Det kan handla om hjälp med att 
hitta rätt myndighet, rätt blankett, förstå brev eller 
stöd vid att söka arbete och bostad. Tack vare olika 
bakgrunder och språkkunskaper bland frivilligråd-
givarna kan rådgivningen ges på flera olika språk.” 

Under hösten har också Röda Korset haft tre kur-
ser i ”Kvinnors hälsa” där man pratat om vart 
man ska vända sig för att få rätt vård. Rättighe-
ter och lagar vi har i Sverige och med vilka enk-
la medel kvinnan kan förbättra sin hälsa genom 
bra levnadsvanor. Tjugo kvinnor i åldern 16-38 
år har deltagit i kurserna och vi hoppas på nya 
kurser nu i vår.

Intresset för att engagera sig ideellt var myck-
et stort under hösten 2015. När rapportering-
en om flyktingarna i den svenska pressen ute-
blev blev det svårt att rekrytera nya volontärer. 
Ändå är det så att det är nu vi behöver volontä-
rer som mest när många asylärenden är avgjorda 
och människor blivit hänvisade till en kommun. 
Jag har därför startat ett arbete med att engage-
ra volontärer till alla verksamheter i Sollentuna 
oberoende vem som står som huvudman. Jag har 
kontaktat föreningar i Sollentuna för att medver-
ka på deras möten och berätta om olika verksam-
heter för nyanlända här i Sollentuna. De kan se-
dan kontakta de olika volontärsorganisationerna 
genom mig. Det har gett en bra respons och jag 
har flera möten inplanerade i vår.

I januari 2017 hade vi en ”Volontärrekryterings-
kväll” tillsammans med Svenska Kyrkan som vi 

Jag haft ett spännande uppdrag under 2016. Jag har varit projektledare för 
#MeetSollentuna som syftar till att skapa mötesplatser mellan nyanlända och 
etablerade svenskar. 
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kallade ”Är flyktingkrisen över”. Journalisten och 
författaren David Qviström inledde med föredra-
get ”Samtal med troll – om den nödvändiga ide-
alismen i flyktingkrisens och andrummets tid”. 
Både Röda Korset, IM, Rudbecksskolan och Räd-
da Barnen var där för att rekrytera fler volontärer. 
Denna typ av samarbete är kontentan av projek-

Det digitala biblioteksrummet

tet #MeetSollentuna.

Projektet har varit framgångsrikt, roligt och 
mycket givande. Det är bra att vi på biblioteket 
har fått vara med och utveckla samarbeten som 
sträcker utanför biblioteket. Min förhoppning 
nu är att vi får nya pengar att fortsatt utveckla 

#MeetSollentuna och/eller att denna verksamhet 
inkluderas i en redan befintlig verksamhet i Sol-
lentuna kommun.

Bibbi Ahlberg 
Sollentuna bibliotek

Majoriteten av låntagarna har idag minst en, och 
snart fler, apparater i fickan med internetupp-
koppling. Tryckta böcker och tidningar är fortfa-
rande oerhört viktiga, men kulturbärande texter 
har spritts till många fler kanaler, från nyhetssaj-
ter till sociala medier. När de tryckta böckerna 
utgör en mindre relativ del av allt som blir läst 
kan bibliotekens vidare roll - att bidra till folk-
bildning, till demokrati, till fritt kunskapsutbyte 
- i längden bara uppfyllas effektivt om de arbetar 
med att lyfta och främja allt läsande. 

Det digitala biblioteksrummet är de digitala 
tjänster biblioteken erbjuder – e-medier, digita-
liserade egna samlingar, evenemangstips, databa-
ser, youtubekanaler och sociala medier, samt na-
turligtvis att göra tryckta böcker mer tillgängliga 
genom smart katalogsökning. Men det är ock-
så ett sätt att tänka runt hur allt detta kan lösas. 

Till att börja med bör förstås alla bibliotekarier 
ges möjlighet att lära sig hur deras digitala tjäns-
ter fungerar. Men även låntagarna måste nås, och 
inte bara de som redan behärskar det digitala. 
Hur arbetar man läsfrämjande när majoriteten 
av det som blir läst inte längre står i böcker och 
tidningar? Hur kan man (så här i fejknyheter-
nas tid) föra fram källkritik? Hur hjälper man 
äldre eller nyanlända ut ur digitalt utanförskap? 

På längre sikt innebär detta också att kunna om-
världsbevaka, ställa tydliga krav på leverantörer 
och veta vad man efterfrågar och varför. 

Detta är mycket att lösa. Här följer några av mina 
tankar om hur det digitala biblioteksrummet bör 
utformas:

Mobilt. Ca 2/3 av privatsurfandet sker via telefo-
ner och surfplattor. Om en webbplats inte fung-
erar minst lika bra i en mobiltelefon som i en da-
tor stängs låntagarna ute.

Inspirerande. Topplistor, nyhetslistor och bok-
tips skapar rumskänsla och inspirerar till utforsk-
ning av både fysiskt och digitalt utbud. Både 
Arena och CS Library kan redan göra detta au-
tomatiskt. Sociala medier som Instagram är per-
fekt anpassade till bok- och evenemangstips.

Igenkänt. Det är smart att ha en gemensam gra-
fisk profil för fysiska och digitala rum.

Lättanvänt. Om låntagarna inte förstår hur nå-
got fungerar kommer de ändå att pröva... en enda 
gång, och sedan aldrig mer. De flesta problem kan 
avstyras genom att utforma tjänsten användarvän-
ligt och ge tydliga instruktioner innan låntagaren 
klickar på ”Utför”. För e-böcker finns till exem-
pel färdiga instruktioner och rekommendationer 
från Elib att använda i anslutning till utlåningen.

Anpassat. Agera som bibliotek - även digitalt. 
Verktyg för möblering, urval, tillgängliggöran-
de och låntagarkontakt finns ofta redan genom 
urval av e-böcker, design av webbplats och val av 

sociala medier. Elda inte för kråkorna, utan pla-
nera utifrån vad ni vill göra och vilka resurser ni 
kan lägga på det. 

Lättillgängligt. Bygg det digitala biblioteket en-
kelt och samlat. Marknadsför digitala tjänster i 
det fysiska rummet, från ”Kom igång”-kvällar till 
utskrivna instruktioner till terminaler som låter 
låntagare bläddra och prova på plats. Det digita-
la och det fysiska ska inte konkurrera utan kom-
plettera varandra. 

Säkert. Det är kritiskt att låntagarnas personupp-
gifter inte kommer på vift (att låna ut på person-
nummer och egenvald PIN-kod är enkelt, men 
riskabelt) och att säkerställa att bibliotekets tjäns-
ter inte missbrukas. Bra lösningar för detta sak-
nas fortfarande i hög grad. 

Flexibelt. Inga digitala lösningar kommer att hål-
la oförändrade i åratal. Målet är lösningar och 
kompetenser som är flexibla nog att fortsätta an-
passa sig, och som fungerar för bibliotek med 
olika behov.

Om biblioteken kan ta vara på det digitala öpp-
nas fantastiska möjligheter att nå både nya och 
gamla målgrupper, och att bli en stark röst för 
digital läskunnighet och medverkan. Men ingen 
annan kommer att lösa det åt oss; vi behöver veta 
vad det är vi vill ha, och hur vi ska använda det.

Björn Waller 
Bibliotek Botkyrka

I takt med att vardagen digitaliseras 
allt mer är det naturligt att bibliote-
ket också gör sig lättillgängligt digitalt 
- både för att uppfylla gamla uppgif-
ter och för att möta nya utmaningar.
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Den 17 maj har regionbiblioteket bjudit in två 
föreläsare från Brytiga böcker, som är ett tre-
årigt metodutvecklingsprojekt. Det drivs av 
Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus. 
Föreläsningen ger en introduktion i diskrimi-
neringsfrågor och normkreativitet, samt ger ex-
empel på praktiska metodövningar för barn och 
bibliotek och en ingång till hur vi kan tänka kring 
och agera mot stereotyper och bristande repre-
sentation i litteraturen. Anmäl dig till föreläs-
ningen på www.regionbiblioteket.se.

Redaktionen

Den 29 mars träffas för första gången deltagarna i 
regionbibliotekets projekt inkludering. Projektet 
är en satsning på fördjupning inom läsfrämjan-
de och normkritik. Tjugo biblioteksmedarbeta-
re från länet ska under en period av åtta måna-
der träffas fyra heldagar. Syftet med projektet är 
dels att utforska metoder för biblioteksarbete med 
inkludering, normkritik och hbtq med fokus på 
läsfrämjande, dels att träna ett normkritiskt tan-
ke- och förhållningssätt genom litteratur- och 
textsamtal. Projektet har stöd från Kulturrådet.

Annika Hermele 
Sofie Samuelsson
Regionbibliotek Stockholm

Biblioteken besöks dagligen av män-
niskor som saknar den digitala kom-
petens som krävs av självständiga in-
vånare idag. Besökare som behöver 
hjälp med e-tjänster, samhällstjänster 
med mera. Folkbiblioteken arbetar för 
att jämna ut digitala klyftor genom att 
hjälpa människor med digitala tjänster 
samt erbjuda handledning, men sak-
nar ofta stöd i detta arbete från an-
dra kommunala aktörer. Samtidigt ser 
tillgången till medborgarkontor olika 
ut mellan olika kommuner. 

Med Projekt digital service vill regionbibliote-
ket i dialog med biblioteken undersöka hur sam-
arbeten mellan bibliotek och medborgarkontor 
kan utvecklas och vad det kan leda till. Ett av 
projektmålen är att inom ett pilotprojekt bygga 
upp ett digitalt servicecenter i anslutning till en 
bibliotekslokal i en kommun i Stockholms län.
Under våren har regionbiblioteket bjudit in till 
workshops för att samla in tankar och kompe-
tens från bibliotekspersonal i länet. Samtalen har 
lyft fram många av de svårigheter som bibliote-
ken ställs inför idag, och visat att många är posi-
tivt inställda till samarbete mellan bibliotek och 
medborgarkontor. Deltagarna tror att det skul-
le medföra en avlastning för biblioteken samt 
bättre tillgänglighet och tydlighet för besökarna. 

Dock krävs en samsyn kring kärnuppdraget, vad 
besökarna ska kunna få hjälp med, samt långsik-
tighet och ett kommunövergripande uppdrag för 
att få samarbetet att fungera.

Hanna Johansson 
Regionbibliotek Stockholm

Projekt digital service

Normkreativa metoder 
för barn och bibliotek 

Projekt inkludering

Hittills har vi arbetat med att definiera, kart-
lägga och strukturera tjänsten boken kommer, 
koppla den till bibliotekslag och lokala styrdo-
kument och fundera på dess betydelse för an-
vändare och förmedlare. Nu är det dags för någ-
ra kommuner i länet att testa och utveckla olika 
delar av boken kommer mera praktiskt. Genom 
att försiktigt pröva att flytta gränserna hoppas 
vi kunna testa möjligheten att nå fler och andra 
personer ur målgruppen med en bredare del av 
biblioteksutbudet. 

Cecilia Brisander
Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Kommer boken?

Foto: Annika Hermele

Den 21 mars träffas en grupp biblio-
teksmedarbetare och diskuterar bo-
ken kommer. Det är en arbetsträff för 
alla intresserade, men också en del i 
regionbibliotekets projekt Kommer 
boken? 
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RegionbiblioteketRapporterar
Nya ansikten på region-
biblioteket!

Malin Ögland är ny chef för regionbiblioteket .

Malin kommer närmast från Uppsala län där 
hon var länsbibliotekarie under 2,5 år. Innan 
dess var hon utvecklingsledare på Regionbib-
liotek Stockholm (2008-2014) med inriktning 
på kopplingen mellan forskning och praktik.

”Jag hoppas kunna bidra till biblioteksutveck-
lingen i Stockholms län och ser fram emot att 
få ta del av projekt, planer, samtal och annat 
som pågår ute på biblioteken!”, säger Malin.

Under våren börjar Annika Hermele, Francisca 
Beckert och Lovisa Furendal Berndt sina tjänster 
som utvecklingsledare, och de kommer att arbe-
ta bland annat med mångspråksarbete. 

Foto: Monica Lindgren

Foto: PrivatFoto: Privat

Foto: Annika Lissenko

Annika Hermele

Francisca BeckertLovisa Furendal Berndt

Malin Ögland

Vilka roller kan ett bibliotek ha i sitt lokalsamhäl-
le?  Vad behöver biblioteket veta om sitt närom-
råde och sin omvärld? Vilka metoder och förhåll-
ningssätt kan användas? Hur når folkbiblioteket 
fler av de som ingår i bibliotekens prioriterade 
målgrupper? På vilka sätt berörs bibliotek av sam-
hällsplanering och medborgardialoger? 

I februari kom en ny utgåva i regionbibliote-
kets skriftserie där Cecilia Brisander resonerar om 

Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Formgivning: Amanda Bigrell

dessa frågeställningar. Den finns i tryck och på 
regionbiblioteket.se Håll utkik efter ljusgrönt!

Redaktionen



SEX 
FRÅGOR 

TILL

Vad tror du är viktigt för att bidra till människors flerspråkighet? 

Att få möjlighet att läsa, samtala och lyssna, så att språken hålls 
levande.

Vilka samarbeten tror du behövs för de lokala bibliotekens arbete med 
mångspråk?

Samarbeten kan ske på så många olika sätt. Inom de egna bibliote-
ken i kommunen med den kompetens inom mångspråk som finns 
där, samarbeten och nätverk mellan kommuner i regionen, tillsam-
mans med regionbiblioteket utifrån det nya mångspråksuppdraget 
och med Internationella biblioteket. Inom kommunerna kan det 
också finnas möjlighet att utveckla samarbeten med modersmålslä-
rare, studieförbund och andra som jobbar med mångspråk. 

IB har en mycket uppskattad webbplats, interbib.se. Vad vill du särskilt 
lyfta fram från den?

Interbib.se är en resurs som biblioteken kan använda sig av i sitt 
mångspråksarbete. De flesta kanske tänker på beställning av depo-
sitioner, men på webbplatsen finns väldigt mycket mer. En fråga som 
ofta kommer upp i olika sammanhang är svårigheten att bygga upp 
bestånd på språk man inte behärskar. På webbplatsen finns en länk-
samling med information om olika språks litteratur så det kan vara 
en bra början att se vad man hittar där. IB:s medarbetare deltar 
också i olika bibliotekssammanhang och håller litteraturpresenta-
tioner och material därifrån finns också att ta del av på webbplatsen. 
Under de senaste åren har medarbetarna också filmat föreläsningar 
och bokpresentationer, både korta filmer på olika språk som vänder 
sig till slutanvändarna och filmer som vänder sig till biblioteksperso-
nal och där litteratur presenteras på svenska. 

Vi tipsar också om inköpsställen och distributörer, både sådana 
vi själva använder oss av och andra. Även om biblioteken av olika 
anledningar inte kan använda sig av inköpsställen som inte är upp-
handlade kan nätbokhandlare och distributörer innehålla bra infor-
mation, som till exempel topplistor, och ha en bra struktur över 
genrer och målgrupper.

På IB:s webbplats finns också en bibliotekskatalog med en avance-
rad sökfunktion där det går bra att redan från början välja språk, 
skön- eller facklitteratur, åldersgrupp för barnlitteratur med mera. 
Eftersom vi sedan några år lägger in skönlitterära ämnesord i kata-
logposterna går det också bra att söka på särskilda ämnesord. På 
några utvalda språk finns också omslagsbilder och originalskrift för 
att också slutanvändarna lättare ska kunna söka sin litteratur.

Efter arbete med bland annat musik och bibliotek blir du nu chef för 
Norrbottens länsmuseum. Vad är det som gör det så lockande att växla 
mellan olika kulturformer?

Det har egentligen aldrig varit ett medvetet val från min sida att 
växla mellan olika kulturformer, men nu har det blivit så. Kulturen 
har så många olika ansikten och berör oss människor på olika sätt 
med alla sina uttryck. Musik, litteratur, kulturarv med flera är för 
mig olika sidor av samma mynt. Det gemensamma oavsett kulturell 
uttrycksform, är att jobba för att så många som möjlig ska hitta fram 
till sitt eller sina uttryck.

Och vad tar du med dig från din tid med regionbiblioteket?
Den ständigt pågående omvärldsbevakningen som förvandlas till 
samtal, föreläsningar, kurser, skrifter med mera. Lyhördheten som 
medarbetarna på regionbiblioteket har för kommunbibliotekens 
behov och viljan att möta upp behoven på bästa sätt. 

Till sist: Vilket är ditt bästa kulturtips just nu?
Använd kulturuttrycken i alla dess former. Ta in med alla sinnen. 
Biblioteken är hemarena, men har du inte varit på till exempel en 
konsert eller ett museum på länge, gå dit! 
___________________________________

Ställde frågorna gjorde  Redaktionen
Foto: Ann Ahlstedt

Margaretha har jobbat som chef på 

Internationella biblioteket i drygt två 

år och som tillförordnad områdes-

chef på Regionbibliotek Stockholm i 

drygt ett år. Innan dess var hon kul-

turskolechef i Huddinge kommun och 

utvecklingsledare för Internationel-

la relationer på kommunstyrelsens 

förvaltning.

I grunden är hon utbildad i musik på 

Kungliga Musikhögskolan i Stock-

holm, men har också läst franska 

och italienska på universitet, och 

har en magister i ledarskap och or-

ganisation från Skolledarhögskolan.

Margaretha Lindh


