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Sammanfattning
Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och omvärld? Vilka metoder och förhållningssätt kan användas? Hur når biblioteket fler av de
som ingår i bibliotekens prioriterade målgrupper? På vilka sätt berörs
bibliotek av samhällsplanering och medborgardialoger? Vilka roller har
och kan ett bibliotek ha i sitt lokalsamhälle? Den här skriften är mitt
försök att resonera om dessa frågeställningar.
Bibliotek är öppna rum i samhället för lärande och läsfrämjande,
som kulturhus och mötesplats. Bibliotek är demokrati. Innehållet utgår
ifrån ett synsätt på det lokala biblioteket som ett ”community librarianship” det vill säga lokalt biblioteksarbete. Det innebär att biblioteket
anpassar verksamheten till dem som bor och arbetar i lokalsamhället.
Biblioteket är en självklar del i arbetet med att förbättra folkhälsan, integration, bidra till rikare fritidsliv, digital delaktighet och arbetsmöjligheter. Dialog och samarbeten med aktörer, invånare och bibliotekens
användare är en förutsättning för biblioteksverksamhetens utveckling.
Genom statistik, rapporter och andra metoder får bibliotek underlag
om sitt lokalsamhälle. Samtal, nätverkande och relationsbyggande
med invånare, aktörer och andra som rör sig i lokalsamhället kan leda
till ökat samspel. Att anamma ett interkulturellt förhållningssätt och
ha en normkritisk blick kan främja att fler berättelser, perspektiv och
röster syns. En röd tråd i skriften är relationsbygganden, samarbeten
och hållbar utveckling som inbegriper ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner.
Skriften är uppdelad i flera kapitel. I avsnittet om bibliotekens prioriterade målgrupper ges exempel på samarbeten och metoder för att få
ökad kännedom om och i högre grad nå de som ingår i de prioriterade
grupperna. Ett sätt är att identifiera nyckelpersoner och aktörer som
6

arbetar med de prioriterade målgrupperna. Ett annat är att kartlägga
hur civilsamhället är representerat i sin kommun. I kapitlet om bibliotek och samhällsutveckling berörs samhällsplanering, medborgardialoger och hållbar samhällsutveckling. Den fysiska samhällsplaneringen
handlar om ny bebyggelse, infrastruktur, parker och mötesplatser eller
offentlig service. Planeringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Enligt lag ska medborgarna få insyn i planarbetet och få lämna
synpunkter. Medborgardialoger kan även leda till ökad demokrati och
lokal utveckling.
Förhoppningen är att skriften ska bidra till att sätta ord på sådant
som redan görs och vidareutveckla bibliotekens möjligheter till ökat
samspel med lokalsamhället och dess invånare. Bibliotek är dock inte
enbart lokala utan även globala perspektiv påverkar verksamheterna.
Skriften utgår från Stockholms län. En region som präglas av befolkningsökning, urbanisering och segregering. Alla foton i boken är tagna
av mig mellan åren 2013-2016.
Cecilia Brisander är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm
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Bibliotek i samspel
med lokalsamhället
I min roll som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm träffar jag varje vecka biblioteksmedarbetare i olika sammanhang. När jag
frågar dem om vad som är det mest givande i deras arbete svarar de
nästan alltid att det som ger mest är mötena med bibliotekens användare. Mötet sker i referenssamtalet, på sagostunden, i bokcirkeln på en
daglig verksamhet, i samtalen med ungdomar, genom digitala kanaler,
mellan hyllorna, i makerspaceaktiviteten, på språkkaféet och vid kopiatorn. Det är genom mötet som verksamheten blir till. Genom vägledning, samtal och samspel stödjer, inspirerar och bidrar biblioteken
till individens och samhällets utveckling. En del möten är mindre bra;
missnöje, språkförbistringar, missbruk och andra omständigheter kan
leda till svåra men lärorika möten. Jag tror att många håller med mig
om att bibliotek är uppskattade och välanvända och att det sker ständig
utveckling. Trots det behöver folkbiblioteken nå fler och framförallt
dem som ingår i bibliotekens prioriterade grupper.
Hypotesen i arbetet med den här skriften har varit att genom att
folkbibliotek ökar sin förståelse och kunskap om sitt lokalsamhälle leder det till att de har mer samspel med sitt sammanhang och dess invånare. På så sätt når biblioteken fler av dem som har störst behov och
får ökad förankring i sitt lokalsamhälle. Frågan om hur, varför och på
vilka sätt samspel kan uppnås har följt mig in i det sista i arbetet med
den här skriften. Min slutsats är att det inte kan uppnås via instrumentella vägar utan att det också handlar om bibliotekens förhållningssätt.
9

Verktyg, metoder, underlag och kartläggningar om lokalsamhället kan
bidra till att öka kunskapen och förståelsen för de lokala förutsättningarna. För att skapa ett bibliotek där alla känner sig välkomna, delaktiga och inkluderade behöver man arbeta med normer, värderingar och
bemötande eller samspel som jag tycker är ett bättre ord. Till syvende
och sist är det dock många faktorer som påverkar biblioteken, det finns
därmed inga enkla vägar som passar alla. Varje bibliotek har sina egna
förutsättningar och styrdokument att utgå ifrån.
Mål med rapporten
• Ge exempel på metoder, verktyg och förhållningssätt som
bibliotek kan använda sig av för att få ett ökat samspel med
lokalsamhället och dess invånare.
• Beskriva olika aspekter av samhällbyggandet såsom
samhällsplanering, medborgardialoger och hållbar
samhällsutveckling.
• Förmedla befintliga utvecklingsprojekt och berättelser från
bibliotek.
Min förhoppning är att bidra till ökad medvetenhet och förståelse och
inspirera till fortsatt diskussion och kunskapssökande.
Om arbetsprocessen
Jag som skriver är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm sedan fem år tillbaka. Regionbiblioteket är en av Stockholms läns landstings länskulturfunktioner. De fem andra är Film Stockholm, Stockholms länsmuseum, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm och
Dans i Stockholms stad och län.
Regionbibliotekets uppdrag är enligt bibliotekslagen:
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Lagen betonar att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Orden är stora, har flera betydelser och är något som vi på re10

gionbiblioteket arbetar med tillsammans med biblioteken i vårt län.
Utgångspunkten i vårt arbete är oftast de behov som biblioteken har
och att stödja deras utveckling. Våra arbetssätt varierar, några är handledning, metodutveckling, projekt, fortbildningar, nätverkande och
omvärldsbevakning. 2012 skrev jag en webbaserad rapport om Biblio
teket i lokalsamhället. Den har varit ett avstamp för den här skriften.
Arbetet med skriften kan sammanfattas i följande processer: för att
få kännedom om olika metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt
för ett ökat samspel mellan bibliotek och lokalsamhället har jag läst
skrifter, rapporter och artiklar. Därtill har jag samtalat med en rad
olika personer. I viss mån har jag testat och tillämpat metoder och
tillvägagångssätt, en del av dessa bygger på tidigare erfarenheter från
projekt. Jag har även i samarbete med ett par bibliotek gjort särskilda
nedslag och undersökningar i deras kommuner. Därtill har jag läst teorier och texter, framförallt om bibliotek, samhällsvetenskap och pedagogik som ytterligare belyser de områden som jag tar upp.
I skriften har jag valt att skriva bibliotekens användare eftersom jag
i det här sammanhanget har funnit det mest relevant. Jan Hjalmarsson på Södertörns högskola resonerar följande i boken Praktisk kun
skap – om kunskap, etik och yrkesrollen ”Hur vi benämner våra användare på biblioteken är grundläggande, det påverkar både tolkningen
av uppdraget och handlingsutrymmet i det mellanmänskliga mötet”
(Schwarz 2016, s. 121).
Jag växlar mellan att skriva folkbibliotek och bibliotek. Skriften har
fokus på folkbibliotek. Vissa avsnitt kan förhoppningsvis appliceras även
på andra bibliotek och verksamheter.

Några utgångspunkter
Det finns vissa perspektiv som löper som en röd tråd i skriften, jag vill
därför kortfattat redogöra för dem. En sak som jag funderat på är om
det går att identifiera förhållningssätt och arbetsmetoder som bibliotek
använder för att få ett ökat nyttjande, legitimitet och relevans för sina
användare och sitt lokalsamhälle. Eftersom jag inte är forskare har jag
inte gjort vetenskapliga studier kring detta men några aspekter tycker
jag att det går att skönja. Med framgångsrikt menar jag i det här sam11

manhanget ett bibliotek som är välförankrat, används och uppskattas
av invånarna och vars uppdrag och roller i lokalsamhället är tydliga.
Min uppfattning är att:
• Alla lokalsamhällen påminner om varandra men har sina egna
strukturer, möjligheter och utmaningar. Biblioteken behöver
arbeta i sin kontext och utifrån de behov som finns där. Att
som bibliotek hitta sina viktigaste roller och identiteter utifrån
lokalsamhällets förutsättningar. Det innebär att biblioteket
behöver kännedom om sitt lokalsamhälle.
• Bibliotek som samarbetar med olika aktörer i sitt lokalsamhälle
når fler användare och kan arbeta mer strategiskt. Att samarbeta
kan innebära allt från att man har kännedom om varandra till att
parter samverkar med varandra. Om så är fallet behöver aktörerna
gemensamt formulera målen med samverkan.
• Genom att ha ett relationsbyggande förhållningssätt med
bibliotekens användare ges de möjlighet att utforska och
använda biblioteket utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Delaktighet är en viktig aspekt i detta.
På nittiotalet tog de danska forskarna Skot-Hansen och Andersson
fram en modell över folkbibliotekens roller och uppdrag. Beroende på
sin kontext får uppdragen olika stor betydelse. Modellen omarbetades på tjugohundratalet av Skot Hansen, Hvenegaard-Rasmussen och
Jochumsen. Den används ofta i samband med resonemang om biblioteket i lokalsamhället och hur biblioteket ska förhålla sig till sin identitet och roll i samhället (Schultz Nybacka, Pamela 2013, s. 23). På
Regionbibliotek Stockholm användes den ”danska modellen” i projekt
Kompetensen. Projektet beskrivs av följeforskaren i skriften Att hantera
den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse. Modellen var
en utgångspunkt för att ”plocka fram bilder av bibliotek, identifiera
processer och öka lärandet och medvetenheten om sitt eget uppdrag i
samverkan med andra bibliotek” (Ibid.).
I boken Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation
(2011) vidareutvecklar de tre danska forskarna ytterligare en modell
som utgörs av aspekterna place, space och relations i relationen till bib12

Den danska modellen

liotek. Utifrån de tre områdena har de utvecklat sammanlagt nio olika
roller som biblioteket kan ha. Med konkreta exempel från hela världen
undersöker de olika biblioteks förhållande till place, relations och space
med syftet att ta reda på vilka roller biblioteken spelar i stadsutvecklingen och hur bibliotek kan främja medborgarnas behov av mötesplatser
och offentliga rum. Därtill stärka städers identitet, relationer och bidra
till kreativitet och innovation. En av deras slutsatser är att bibliotek är
en del av sammanhanget i en stad och att de därför kan vara beroende
av sina relationer och samarbetspartners (Hvenegaard el al. 2011).
Ytterligare inspiration är professor RD Lankes och hans tankar om
bibliotekens uppdrag. Han anser att våra böcker och andra medier inte
är bibliotekens egentliga samling. Det är lokalsamhället och bibliotekens relationer med invånarna och människorna som rör sig i samhället
som också är bibliotekens samling (Claesson et al. 2015, s. 108).
Jag utgår även ifrån ett synsätt på det lokala biblioteket som ett ”community librarianship” det vill säga lokalt biblioteksarbete. Det innebär
att biblioteket anpassar verksamheten till dem som bor och arbetar i
lokalsamhället. Biblioteket är en självklar del i arbetet med att förbättra
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folkhälsa, integration, bidra till rikare fritidsliv, digital delaktighet och
arbetsmöjligheter. Dialog och samarbeten med aktörer, invånare och
bibliotekens användare är en förutsättning för biblioteksverksamhetens
utveckling (Atlestam et al. 2012, s. 65).
Samarbeten – samverkan
Utifrån ett lokalt biblioteksarbete är samarbeten med olika aktörer angeläget. Före detta kulturhuschefen Ulla Forséen skriver i Där tro och
tankar möts – bibliotek som folkbildning följande rader:
Biblioteket måste spegla både det globala och det lokala men
det räcker inte att bara spegla. Det krävs också ett aktivt arbete
i den lokala miljön. Platser, stadsdelar, kommuner bär på olika
identiteter som formas genom de berättelser som uppstår i
samspel mellan historia, fysisk miljö, de människor som bor
och verkar där, genom tillfälliga besökare och genom media.
Vill biblioteket spela mer än en biroll i berättelsen om en plats/
stadsdel och vara ingångsport och kraftkälla, inte bara för dem
som vet och kan utan också för dem som av olika skäl inte gör
det, är lokal förankring nödvändig. Alla trösklar måste bort! I
detta kan inte biblioteket vara sig själv nog utan måste samarbeta
med alla goda krafter i kommunen/stadsdelen: övriga kommunala
institutioner, föreningar, studieförbund, religiösa samfund, olika
fria grupperingar (Atlestam et al 2010, s. 159).
Hennes beskrivning av varför biblioteket ska arbeta utifrån sitt närområdes förutsättningar och samarbeta med aktörer i sitt lokalsamhälle
har varit ledord för mig.
När flera verksamheter tillsammans genomför något med gemensamt uppsatta mål uppstår samarbeten. Det kan vara spontana samarbeten vid ett tillfälle eller samarbeten som sträcker sig över en lägre tid
och är formaliserade. I det sammanhanget benämns samarbetet som
samverkan. För bibliotek finns det många möjligheter med samverkan
men det är inte alltid så enkelt. Det finns tre dimensioner som har
betydelse för samverkan: en maktdimension, en legitimitetsdimension
och en yrkesdimension. För att få till så bra samverkan som möjligt
kan dessa aspekter behöva belysas. Att formulera det gemensamma
14

professionella objektet kan underlätta samarbetet liksom inställningen att man lär av varandra, stödjer varandra och gemensamt uppfyller
målsättningarna (Johansen 2013, s. 47). I boken Det är möjligt!: 37 re
cept på samverkan : äldreomsorg, funktionshindersomsorg, bibliotek finns
fler resonemang om samverkan (Solsmo, UIla 2013, s. 11). Enhetschef
Hélène Blomdahl i Huddinge kommun skriver i En vill också få vara
den som ger om bibliotekets samarbeten:
Vi går ut i lokalsamhället och söker upp personer där de
befinner sig och försöker hitta samarbeten med lokalt förankrade
föreningar. Vi gräver där vi står och tar till vara på det globala i
det lokala, i Vårby finns hela världen representerad strax utanför
knuten, vi ska använda den resursen (Blomdahl 2016, s. 3).
Med samspel menar jag att bibliotek samarbetar med aktörer och invånare utifrån de behov som finns lokalt. Samspel är också ett förhållningssätt. Att vi ser på varandra som jämlika och har ett ömsesidigt
samspel.
Taxonomier kan användas för att synliggöra nivåer av samverkan
med olika aktörer. I skriften Taxonomier – verktyg för biblioteksutveck
ling beskriver Malin Ögland, före detta utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm ett par taxonomier för olika samarbeten (Ögland
2014). De kan även vara ett underlag för att komma överens om vilken
nivå som biblioteket strävar efter att uppnå för olika områden, till exempel samarbetet med Barnavårdscentralen (BVC).
Sociokulturellt lärande
Som teoretisk grund för samarbeten och för att lära av varandra använder jag ett sociokulturellt perspektiv. Där utgår man ifrån att människors förmåga att förstå omvärlden, vårt sätt att tänka, agera och kommunicera bygger på kunskap som utvecklas i interaktion med andra.
Lärande sker i sociala sammanhang. Roger Säljö är en föregångare inom
sociokulturell teori. Han anser att i alla lärandeprocesser är kommunikation eller interaktion mellan människor avgörande. Det är genom
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö 2000). Genom digitala verktyg och kanaler finns ytterligare
möjligheter att dela kunskap och gemensamt skapa och utforska.
15

Stockholms län
En avgränsning i skriften är att jag valt att ha fokus på Stockholms län
som består av 26 kommuner. De lokalsamhällen och bibliotek som
jag skriver om är valda utifrån att de ska spegla lite av den mångfald
som finns i länet, allt från glesbygd till storstad. Stockholms län präglas också av expansion och befolkningsökning. Enligt Länsstyrelsen
i Stockholm var befolkningsmängden 2016 drygt 2,2 miljoner varav
915000 bor i Stockholms stad. Länet beräknas ha tre miljoner invånare
2050. Trots att jag utgår från Stockholms län är min förhoppning att
bokens resonemang ska kunna appliceras på bibliotek i hela Sverige.
Goda exempel från olika delar av Sverige finns med i skriften.
I de sammanhang då det är mer relevant kommer snarlika beteckningar för lokalsamhälle att användas till exempel närområde, ort,
samhälle eller stad. Sveriges kommuner och landsting (SKL) definierar
skillnader mellan olika storlekar på samhälle och stad utifrån antalet
invånare och hur näringsstrukturen är. En lista över kommungruppsindelning finns på deras webb.
Bokens upplägg
Skriften är indelad i kapitel, varav varje innehåller flera avsnitt. Förhoppningen är att läsaren ska kunna välja det som är mest intressant
och relevant. Några kapitel innehåller en del teori medan andra har
fokus på metoder och goda exempel.
Här och var i skriften finns berättelser från bibliotek i länet som jag
besökt under de gångna åren. Avsikten är att beskriva olika lokalsamhällen i Stockholms län och ge inblickar från tio bibliotek. Tack till er som
tagit emot mig med öppen famn. Som bakgrund till de berättelserna har
jag framförallt använt samtalen med biblioteksmedarbetare och kompletterat med information från kommuners webbsidor och Wikipedia.
Tack
Det finns många som varit delaktiga i skrivandet. Tack alla ni som
tagit er tid att dela med er av era värdefulla kunskaper och erfarenheter.
Utan alla er hade den här skriften inte blivit av.
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Att kartlägga sitt lokalsamhälle
Alla som någon gång flyttat till en ny plats tror jag kan vittna om hur
det är att befinna sig i ett nytt sammanhang. Att inte ha koll på omgivningarna, grannarna, fritids- och kulturutbudet och de berättelser
som finns om platsen. En orienteringsfas påbörjas i och med flytten.
För egen del har lokaltidningar, kommunens webbinformation, promenader, anslagstavlor och en visshet om att jag pö om pö kommer
att lära känna min nya miljö varit betydelsefull. Med tiden kommer
förhoppningsvis känslan av sammanhang och tillhörighet.
I det här kapitlet ger jag en bakgrund till att kartlägga och få kännedom om sitt lokalsamhälle. En definition av lokalsamhället presenteras
och exempel på hur man kan gå tillväga. Jag konstaterar att det finns
en stor mängd metoder, data, statistik, information och fakta om lokalsamhällen och dess invånare. Underlag saknas ofta inte utan det handlar snarare om hur man tar tillvara och använder sig av det befintliga.
Och det utifrån vilka behov, frågeställningar och områden biblioteken
önskar mer kunskap och förståelse kring. Generell omvärldsbevakning
är också en del i bibliotekens strategiska arbete men jag kommer inte att
fördjupa mig i det. En annan avgränsning är att jag inte tar upp något
om bibliotekens marknadsföring. För att nå ut behöver bibliotek på olika sätt kommunicera sina verksamheter, det finns dock inte utrymme i
skriften att beröra detta.
Bibliotek är en funktion bland andra i ett lokalsamhälle. Det finns
flera anledningar till varför ett bibliotek kan behöva kartlägga och
öka sin kännedom om sitt upptagningsområde. Till syvende och sist
handlar det om att vara det bästa biblioteket för användarna i den egna
kommunen, att vara relevant, möta de behov som finns och ta tillvara sitt lokalsamhälle. Min allmänna uppfattning, som jag fått under
arbetet med skriften, är att bibliotek ofta skaffar kunskap och förståelse för kommunen och lokalsamhället men att kunskapsinhämtningen
inte alltid är strategisk. Beroende på vad man arbetar med behövs olika
underlag. Det är komplext att lära känna lokalsamhället, att formulera
kunskapsbehovet är därför en del i arbetet. Kartläggning av lokalsamhället behöver uppdateras, byggas på och fördjupas kontinuerligt för att
den ska kunna tjäna som underlag för planering och beslut.
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En biblioteksmedarbetare är också en tjänsteman inom en politiskt
styrd offentlig verksamhet. Det är därför relevant att ha kännedom om
de politiska processerna och hur man kan påverka. Att läsa nämndprotokoll är ett sätt att få kännedom om vad som pågår i ens egen kommun.
Definition av lokalsamhälle
Enligt Wikipedia så introducerades lokalsamhälle som begrepp i början av 1970-talet och innebär avgränsade geografiska områden i en
kommun. I min tidigare rapport om Biblioteket i lokalsamhället använde jag mig av Magdalena Berglins definition för att beskriva ett
lokalsamhälle.
I rapporten Social hållbarhet i Gävleborgs beskrivs lokalsamhället
som ett område där människors vardagsliv utspelas. Området kan variera i storlek beroende på geografiskt läge och sammanhang. Ett lokalsamhälle kan därför vara allt från en stad, en stadsdel, en mindre ort
eller landsbygd (Berglin 2005, s. 10).
Berglins definition är fortfarande gångbar men i den här skriften
vill jag belysa fler aspekter av lokalsamhället. Jag tänker att ett lokalsamhälle kan liknas vid en organism som lever sitt eget liv påverkad av
många olika faktorer, till exempel: Hur är befolkningsunderlaget? Är
det i landsbygd, tätort- eller stadskontext? Vilka aktörer finns i lokalsamhället? Hur är socioekonomin hos populationen? Vilka utmaningar
och möjligheter finns för just det här lokalsamhället?
Ett lokalsamhälle består av olika funktioner och fysiska förutsättningar men är också en plats med minnen och erfarenheter. Mats Brusman, doktor i kultur- och samhällsstudier, skriver följande om detta:
En plats kan vidare förstås på olika sätt. Platsbegreppet kan ses
som en skala där den ena extremen utgörs av place as measured,
den uppmätta platsen. En plats, till exempel en kommun, kan
beskrivas med hjälp av fakta, som dess storlek och gränser, med
sjöar, fjälltoppar och övriga demografiska uppgifter. Den andra
ändan på skalan är place as lives, den levda platsen. Plats i denna
bemärkelse är en upplevelse som beskrivs, den rymmer minnen
och erfarenheter och den hör samman med förväntningar
(Brusman 2008, s. 37).
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Med citatet vill jag illustrera att det finns mycket att ta hänsyn till. Att
kartlägga och få ökad kännedom handlar både om att ta reda på faktiska förhållanden, som befolkning, aktörer och geografiska förhållanden
men också att få veta mer om hur samhällets upplevs, vilka berättelser
och erfarenheter som finns. Ett lokalsamhälle ingår, förutom i de kommunala sammanhangen, även i regionala, nationella och globala.

22

Berättelse från Vallentuna
Via Roslagsbanan tar jag mig till Vallentuna kommun för ett besök
på biblioteket. Vallentuna ligger tre mil nordost om Stockholm. Tåget som går på smalspårig järnväg passerar Danderyd och Täby kommun. Jag stiger av vid stationen Vallentuna, huvudorten i kommunen.
Inför mitt besök har jag läst statistik om kommunen via Vallentunas
webbsida. Befolkningsmängden i kommunen var år 2015 32300, och
beräknas öka i takt med att det byggs fler bostäder. Ytterligare statistik
på webbisdan var bland annat antal arbetstillfällen. de tjugo vanligaste yrkena, sammanräknad förvärvsinkomst och statistik om pendling.
Statistiken ger en viss förståelse för kommunens förutsättningar. Jag
har också tagit reda på fakta om biblioteken. I kommunen finns fyra
bibliotek, varav ett i kulturhuset. Två av dem är integrerade folk- och
skolbibliotek. Vallentunas folkbibliotek inrättades 1951 genom att ABF
överlämnade sitt bibliotek till kommunen. Biblioteket flyttade då in i
källarplanet i Vallentuna kommunalhus.
På vägen till det nya biblioteket och kulturhuset passerar jag centrum
med affärer, kommunhus och vårdcentral. Utanför bageriet sprider sig
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en härlig doft. Gymnasieskola, Svenska kyrkan och en träffpunkt finns
också i närheten. Vallentuna är en kommun med anor långt tillbaka i
tiden. Det finns många kulturmiljöer och kulturarv i kommunen och
flera hembygdsföreningar. Föreningslivet är stort och kommunen är rik
på möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter. Det finns exempelvis
många hästar, vandringsleder och insjöar.
I november 2013 invigdes Vallentunas nya fina kulturhus och bibliotek. I den stora foajén finns café, utställningsyta, kreativ verkstad,
dagstidningar att läsa och i konstkuben presenteras månadens konstnär. På ena väggen finns plats för kommuninformation. I kulturhusets
foajé finns också entrén till biblioteket med sina två rymliga plan. I
och med att det är ett kulturhus sker många aktiviteter i huset vilket
möjliggör olika samarbeten för biblioteket. Jag går runt i huset och tittar på det fina biblioteket innan jag får höra om några av bibliotekens
verksamheter för prioriterade målgrupper.
Den uppsökande verksamheten är viktig för att nå de som inte själva
tar sig till biblioteket. Bibliotekarie Hanna Hellsten besöker regelbun-
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det flera av kommunens äldreboenden och har temabokprat för de boende. Det kan handla om årstider, högtider, kända personer, livet förr
där fritt berättande blandas med högläsning och bildvisning. Hanna
har också regelbundet en läsgrupp på en daglig verksamhet. Att samarbeta med personalen har varit en framgångsfaktor för den uppsökande
verksamheten. En annan bibliotekarie, Eva-Lena Granbacka, har sedan
flera år en bokcirkel för anhöriga. De ses en gång i månaden på träffpunkten som ligger mitt emot biblioteket. Deltagarna är alla anhöriga.
Att vara anhörig innebär att de vårdar eller stödjer en närstående med
funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre. Tanken
med cirkeln är att vara en mötesplats för anhöriga. Eva-Lena berättar
att upplägget är att hon har med sig böcker, texter och dikter som de
läser och samtalar om på träffen. Några gånger har de läst samma text
inför träffen till exempel novellen Ojura av Stina Stoor. Att mötas genom litteratur är ett sätt att lära känna varandra och få möjlighet att
ventilera vad det innebär att vara anhörig men också att för en stund få
tänka på något annat.
Jag lämnar Vallentunas kulturhus och bibliotek inspirerad av att ha
fått uppleva hur kulturhuset och biblioteket lyfter fram det som kännetecknar kommunen. Genom olika insatser och aktiviteter arbetar
biblioteket med att utveckla verksamheter för att nå så många vallentunabor som möjligt.
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Inventera aktörer i lokalsamhället
Ett led i att få ökad kännedom om sitt närområde är att ta reda på
vilka aktörer som finns. Med aktörer menar jag såväl offentlig sektor,
civilsamhälle, utbildningsanordnare, kulturaktörer och näringsliv. Jag
inkluderar även invånare och andra som rör sig i lokalsamhället till
exempel dagpendlare. Beroende på bibliotekets förutsättningar och tidigare erfarenheter är de olika nivåer av vad biblioteken behöver ta reda
på om aktörer sitt lokalsamhälle och för vilka syften.
För ett par år sedan tog Farstaenheten på Stockholms stadsbibliotek
fram en lista på tänkbara aktörer i en kommun. Syftet var att de skulle
fylla i listan för att få överblick över sitt närområde. Aktörerna är indelade i flera områden med underavdelningar, den kompletta listan finns
som bilaga. Områdena är:
•
•
•
•
•

Föreningsliv, kulturliv
Skolor/utbildning
Myndigheter
Vård/omsorg
Näringsliv, privata tjänster

Varje område innehåller flera olika aktörer. Jag har själv inventerat Vallentuna kommun efter listan. För detta användes främst kommunens
webbsida för att få överblick men jag gjorde även fördjupade sökningar
om aktörer i civilsamhället, del vill säga föreningar, trossamfund och
studieförbund. Kartläggningen gav mig en relativt snabb bild över alla
de aktörer som finns i Vallentuna. Jag har också besökt kommunens
olika delar vilket ger ytterligare information och förståelse. Genom inventeringen fick jag också kännedom om vilka verksamheter och aktiviteter de olika aktörerna erbjuder. Vilka arrangemang och program
som arrangeras i en kommun är relevant för bibliotek att ha koll på.
Exempelvis kan språkkaféer anordnas av både civilsamhället, trossamfund som bibliotek. Inventeringen kan även användas för att synliggöra
vilka samarbeten som bibliotek har och vilka möjliga samarbeten som
finns i lokalsamhället. Andra frågor för att ta reda på mer om aktörerna
i bibliotekens upptagningsområde kan vara:
• Finns föreningssekreterare som kan informera om föreningar?
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•
•
•
•

Vilken inriktning har föreningarna?
Hur är utbildningar för vuxna organiserade. Vilka aktörer finns?
Finns det större arbetsplatser i upptagningsområdet?
Vilka framtidsplaner finns för närområdet, bebyggelse och annat?
(Atlestam 2012, s. 324).

Idag kan även sociala medier vara en källa till ytterligare information
och berättelser, exempelvis sidor där invånare utbyter tankar, tips och
erfarenheter.
Stockholms läns Bildningsförbund är en intresseorganisation för
länets folkbildningsorganisationer; studieförbund, folkhögskolor samt
Regionbibliotek Stockholm. På förbundets webbsida finns information
och statistik om vilka studieförbund och folkhögskolor som finns i de
olika kommunerna. Där finns också länkar till olika aktörer inom folkbildningsfältet.
Ett flertal av kommunerna i länet har aktiva hembygdsföreningar.
Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. På deras webbsida finns en förteckning över alla
hembygdföreningar i Stockholms län.
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Områdes- och medieanalyser på Stockholms stadsbibliotek
Ett exempel på bibliotek som arbetar med kartläggningar av lokalsamhället är Stockholms stadsbibliotek. De arbetar sedan ett par år tillbaka systematiskt och kontinuerligt för att få ökad kännedom om sina
närområden. Inventeringen av aktörer som nämns i föregående avsnitt
var ett sätt. I ett samtal med Eva Anzelius Jonsson, chef för marknadsavdelningen, berättar hon mer för mig om deras analyser.
Stockholms stadsbibliotek består av 40 bibliotek som är utspridda i
kommunen. Varje enhet har i uppgift att göra så kallade områdes- och
medieanalyser. Förenklat handlar det om att varje stadsdelsbibliotek
utifrån en mall fyller i total befolkningsmängd i stadsdelen, antal invånare i olika ålderskategorier och hur många som är aktiva biblioteksanvändare samt dagbefolkning. Därtill tittar man på befolkningsprognoser per ålderskategori för att kunna planera framåt.
Biblioteken har även en mall ”adressboken” som syftar till att dokumentera vilka aktörer såväl offentliga, kommersiella och från civilsamhället som finns i stadsdelen. Till exempel antalet träffpunkter för
äldre, förskolor, skolor och enheter inom vård och omsorg. Kommersiella aktörer kan vara affärer och köpcentrum, apotek, större företag,
arbetsplatser. Även trossamfund och föreningar som finns i lokalsamhället och hur fritids- och kulturlivet i stadsdelen ser ut kan bifogas i
adressboken.
När statistiken är ifylld arbetar man efter en frågemall som fungerar
som diskussionsunderlag och ett stöd för att nå fler i närområdet. Slutsatserna resulterar i dels anpassade aktiviteter utanför biblioteket, dels
i utformningen av verksamhet och medier efter lokala förutsättningar.
Genom diskussionerna höjs blicken, uppmuntras personalen att kontinuerligt spana, skaffa sig kunskap och att bygga relationer med aktörer
i lokalsamhället. I områdes- och medieanalyserna är statistik ett viktigt
verktyg för att framförallt få kännedom om befolkningsunderlaget.
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Statistik
I det här avsnittet ska jag beröra statistik. Informationen kommer från
Statistiska centralbyrån (SCB). Sverige har en lång tradition av statistikinsamlingar och har en stor mängd statistik. Det finns statistik för
många områden, till exempel folkmängd och befolkningsprognos, arbetsmarknad, civilstånd och inkomst, födda och döda, medellivslängd,
pendling, folkhälsoläget hos invånarna samt statistik om kultur- och
fritidsvanor. Det finns även statistikkartor över olika områden.
Riksdagen fattar grundläggande beslut om den officiella statistiken
och regeringen verkställer beslutet genom en rad myndigheter. Myndigheten Statistiska centralbyrån har funnits i 250 år. Deras främsta
uppgift är att ta fram statistik att användas i olika sammanhang. Det
har också i uppgift att samordna statistiken.
SCB erbjuder varje år kommunerna att delta i deras medborgarundersökning. I den får invånarna tycka till om den egna kommunen
inom följande tre områden:
• Kommunen som en plats att bo och leva på.
• Kommunens verksamheter.
• Medborgarnas inflytande i sin kommun.
Att få tag på statistik är enligt mig relativt enkelt, svårigheterna ligger
i att använda och tolka den. Genom att veta vad man vill ta reda på
och varför kan man formulera frågor. Utifrån dessa kan man sedan
välja metod och källor. På kommuneras webbsidor finns ofta bearbetad
statistik som kan räcka långt, beroende på frågeställning. Vissa kommuner har egna statistiker, vilka kan bistå med information.
Ett verktyg som används för att åskådliggöra statistik är GIS som
står för Geografiskt informationssystem. Det är ett hjälpmedel för att
visa information kopplad till en geografisk plats. Gapminder är ett digitalt verktyg som visualiserar statistik på olika sätt.
Bibliotek bidrar också till statistiken genom att årligen lämna in
uppgifter om verksamheten till Kungliga biblioteket (KB) som är ansvarig myndighet för biblioteksstatistiken.
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Folkhälsostatistik
Folkhälsomyndigheten beskriver sig själva på deras webbsida som en
kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Den har olika
uppgifter bland annat:
• Följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande
faktorer.
• Utvärdera folkhälsoinsatser.
• Främja hälsa.
• Förebygga sjukdomar.
Det har också som uppgift att följa upp hur den nationella utvecklingen ser ut samt tillhandahålla information och data som ger stöd
för den regionala och lokala uppföljningen och planeringen av folkhälsoarbetet. Genom folkhälsostatistik och folkhälsorapporter kan man
således få indikatorer kring hälso- och levnadsstandard. De rapporterar
årligen om folkhälsan i Sverige, det vill säga de faktorer i människors
livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor som påverkar hälsan.
Resultaten publiceras i rapporten Folkhälsan i Sverige, den senaste kom
2016. För bibliotek kan det vara intressant att ha koll på folkhälsan hos
befolkningen i kommunen och reflektera över hur biblioteken bidrar
till att förbättra den. När man använder statistik behöver man fundera
kring vad den ska användas till, vilka röster som syns och hörs och hur
statistiken tillämpas. Jämlikhetsdata är ett sätt att belysa fler aspekter.
Jämlikhetsdata
Den officiella statistiken kan vara begränsad med data. Ett alternativt
sätt att mäta är att använda sig av jämlikhetsdata eller jämlikhetsstatistik som det även ibland benämns. I skriften Vad är jämlikhetsdata? Råd
och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer, utgiven av Mångkulturellt centrum i Botkyrka beskrivs jämlikhetsdata som att mätningar
av en viss grupps representation måste kopplas till ett antidiskrimineringssyfte och till en jämlikhetspolitik.
Jämlikhetsdata är beteckningen på en metod som används
för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram
kunskap som kan utgöra underlag för en medveten och aktiv
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jämlikhets-och-antidiskrimineringspolitik. Syftet är att utifrån
ett grundläggande människorättsperspektiv ta fram kunskap som
kan användas av den generella jämlikhetspolitiken för att skapa
ett icke-diskriminerande samhälle oavsett minoritetsgrupp och
diskrimineringsgrund (Hübinette 2015, s. 9).
Det finns globala aktörer exempelvis inom FN och EU, som anser
att den här metoden är ”både mer demokratiskt, mer etiskt och även
mer vetenskapligt korrekt att låta individer och grupper definiera sig
själva på anonym och frivillig basis än att utgå från existerande befolkningsregister, där invånarna är kategoriserade i förväg av stat och
myndigheter utan att de någonsin tillfrågats om hur de identifierar sig
själva” (Ibid, s. 10). Principerna självidentifikation och självkategorisering samt samtycke, frivillighet och anonymitet är viktiga och centrala.
Jämlikhetsdata kan vara en metod för att få kunskap om de faktiska
förhållandena i ett samhälle och som tydliggör vilka insatser som bibliotek kan behöva satsa på.
Huddinge kommun har tagit fram en Handbok för jämlikhetsana
lys. I den presenteras en modell som kan användas för att belysa och
analysera omotiverade skillnader i jämlikhet utifrån ett köns-, ålders-,
barn- eller områdesperspektiv. Utifrån eventuella skillnader kan man
sedan planera för vilka insatser som behöver göras.
Strukturutredning i Huddinge kommunen
I Huddinge kommun har man sedan 2011 arbetat med en strukturutredning inför det nya biblioteksprogrammet (biblioteksplan) som
träder i kraft 2017. Nick Johnson Jones, chef för bibliotek och konst
i Huddinge kommun, har sammanställt de arbeten som gjorts i rapporten Strukturutredning – en sammanfattning. Han skriver: ”Med
struktur menas här samspelande faktorer som sammantaget påverkar
tillgången till folkbibliotek i Huddinge kommun.”
Arbetet har handlat om att utveckla nya former för uppföljning och
statistik som kan komplettera den befintliga. Syftet har varit att hitta
nya metoder kopplade till bibliotekens samhällsuppdrag, för att belysa
områden som jämlikhet, likvärdighet och kvalitet. Olika typer av un-
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dersökningar och insatser har genomförts under de gångna åren. De
har bland annat analyserat användarnas digitala avtryck. Det beskrivs
så här:
Sedan 2011 har biblioteksverksamheten gjort extrakörningar i
sitt cirkulationssystem, det system som administrerar biblioteks
aktiviteter kopplade till bibliotekskortet. Utifrån den information
vi där får fram kan vi se var de som är aktiva användare av
biblioteken – på ett sådant sätt som renderar digitala avtryck – gör
sina avtryck och var de bor.
I detta arbete har samarbetet med kommunens statistiker varit avgörande. Och arbetet har bidragit till att stärka biblioteken i Huddinge
kommun på flera sätt. Några saker de sett i materialet:
• Socioekonomiska faktorer är avgörande för hur benägen en person
är att använda folkbibliotekens tjänster. Socioekonomiskt svagare
grupper använder dem generellt i lägre utsträckning. Skillnaderna
i användning är större i de digitala tjänsterna än i de fysiska
biblioteken.
• Boende i socioekonomiskt svagare delar av kommunen är
generellt mindre benägna att resa och/eller röra sig för att besöka
folkbiblioteket.
• Det finns en markant minskad användning av folkbibliotek
hos den del av befolkningen som bor utanför en radie om 500
meter då vi utgår från områdesbiblioteken och 1500 meter från
kommunens huvudbibliotek. Likvärdig tillgång till folkbibliotek
erbjuds idag 43,2 % av Huddinges befolkning, det vill säga dem
som bor innanför dessa radier. (Jones 2016).
Jones anser att biblioteken kan behöva förflytta resurser från verksamheter för att kunna frigöra både tid och pengar till aktiviteter som når
fler ickeanvändare. Faktorerna som påverkar användandet av biblioteken är intressanta och kan i viss mån även appliceras i andra lokalsamhällen och kommuner. Alla lokalsamhällen har dock sina egna förutsättningar.
I rapporten beskrivs även att utvecklingsprocesser som bedrivits på
biblioteken i Huddinge har lett till en ökad medvetenhet hos persona32

len. De har fått upp ögonen för behovet av dokumentation och uppföljning och arbetar mer och bättre med bibliotekens icke-användare.
Inom ramen för utvecklingsarbetet har varje biblioteksenhet fått söka
pengar ur en gemensam pott. Det har resulterat i olika insatser: Ett
tvättstugebibliotek inrättades i en kommundel. På en idrottshall iordningställdes ett minibibliotek. Läsgodispåsar har placerats på diverse
håll i kommunen såsom simhallen, kollektivtrafikknutpunkter och
träffpunkter. Därtill bedrivs diverse metodutvecklingsarbeten bland
annat för mångspråkig biblioteksverksamhet och självskattning för
boksamtal.
Ur mitt perspektiv är biblioteken i Huddinge kommun ett intressant
exempel när det gäller att arbeta strategiskt och fokusera på de som
behöver biblioteken som allra mest.

Läsgodispåse, Biblioteken i Huddinge
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Berättelse från Rosersbergs bibliotek
I Sigtuna kommun ligger Rosersberg – en pendeltågsstation innan
Märsta och en mil från Arlanda flygplats. I Rosersberg bor cirka 1800
personer. Sigtuna kommun planerar för betydligt fler bostäder i Rosersberg och under 2016 pågår medborgardialoger inför expansionen.
På ena sidan om stationen finns Rosersbergs slott, Logistikcenter Nord
och Räddningsskolan. På andra sidan ligger villaområdena. I det lilla
centrumet finns mataffär, pizzeria, frisör och grundskola upp till årskurs 6. Idrottsföreningen heter Rosersbergs IK. Mitt i tätorten ligger
Rosersbergs församlingsgård där Rosersbergs bibliotek har sina lokaler.
Det är ett folkbibliotek som drivs i samverkan mellan Sigtuna kommun och Svenska kyrkan.
En vårdag 2016 besöker jag Rosersbergs bibliotek. På plats är verksamhetsledande bibliotekarie Karin Sjölund och bibliotekarie Jenny
Kindberg som bjuder på god sopplunch, visning av biblioteket och
samtal om verksamheten. Förutom personalutrymmen och samlingssal rymmer huset bland annat barnlokal, ungdomsvåning och öppen
förskola. Husets café erbjuder fika, soppluncher, musikunderhållning,
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föredrag, hantverksträffar med mera. Mitt i huset ligger biblioteket
som är öppet måndag till fredag. Karins bibliotekarietjänst bekostas till
hälften av Sigtuna kommun och till hälften av Svenska kyrkan. Jenny
arbetar 10 timmar i veckan på biblioteket i sin kommunala anställning.
Hon tjänstgör även på Sigtuna bibliotek. Inköp av böcker, tidningar
med mera bekostas av kommunen och beståndet är brett som på andra
folkbibliotek. Svenska kyrkan står bland annat för inköp av möbler.
Eftersom biblioteket drivs i samverkan är man noga med att hålla isär
i vilka sammanhang som verksamheten är i kyrkans tjänst och när det
är en kommunal verksamhet.
– En av bibliotekets styrkor är att miljön är tillåtande och öppen, säger Karin. Vi är lyhörda för önskemål. Som bibliotekarier kan vi också
lätt haka på sådant som är på gång i huset, till exempel göra en skyltning i anslutning till caféets program. Jag besöker även församlingsgårdar på landsbygden. Där har vi depositioner som kontinuerligt byts ut
i samråd med brukarna. Lokalhistoria är till exempel mycket populärt.
– Genom alla aktiviteter i huset får vi kontakt med många, berättar
Jenny. En del har kanske inte regelbundet besökt bibliotek tidigare. Vi
vill särskilt sänka trösklarna för dem. Tack vare relationsbyggande skapar vi förtroende och biblioteket kan nå fler. Vi är helt enkelt en viktig
mötesplats i Rosersberg.
Jag lämnar Roserbergs bibliotek med ytterligare insikter om värdet
av att bygga relationer med invånarna i ett lokalsamhälle.
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Samtal och dialoger
För att verkligen lära känna ett område och dess invånare är samtal och
dialoger en viktig väg. Organiserade och spontana samtal med allmänheten är goda kunskapskällor. Tjänstemän inom kommunen har ofta
särskild kunskap om lokalsamhället. Civilsamhället kan bidra med erfarenheter och berättelser om lokalsamhället och hembygden. Samtal
och dialoger kan genomföras på flera sätt. Civilsamhället har lång erfarenhet av att arrangera möten där alla kommer till tals och olika metoder används. Även de metoder som används för medborgardialoger
och som jag beskriver längre fram kan användas med syftet att få veta
mer om lokalsamhället.
Att knyta kontakter och nätverka är också sätt för biblioteket att
skapa relationer. Ett relationsbyggande kan starta med att växla några
ord till längre dialoger och eventuella samarbeten. Dialog handlar också om förhållningssättet att invånarna är medskapare i biblioteksverksamheten. Det finns många värden i att ta tillvara på deras berättelser,
kunskaper och erfarenheter av sitt samhälle och att involvera dem i
bibliotekens verksamheter.

Lokalsamlingar och hembygd
Bibliotekens lokalsamlingar är förutom dess andra värden en tillgång
för att få veta mer om erfarenheter, minnen och historier från en plats.
Många bibliotek vittnar om att samlingen är uppskattad av bibliotekens
användare. I Vallentunas bibliotek och kulturhus finns en avdelning för
lokalsamlingen. Den beskrivs på följande sätt på bibliotekets webbsida:
På biblioteket har vi samlat litteratur och databaser om
Vallentuna, pärmar med bilder från bildarkivet och
Vallentunabroderiet under begreppet Vallentuniana.
Vallentunalitteraturen går att läsa på plats eller låna hem. Vi
bevakar också utgivningen av ny litteratur om kommunen.
Med hjälp av kulturmiljöwebben kan du få information om
Vallentuna kommuns olika delar ur ett kulturhistoriskt och
geografiskt perspektiv, från stenåldern till idag.
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Vallentunas samling är stor och innehållsrik, det har till och med broderier med lokal koppling. I Vallentunas bildarkiv finns mer än 7000
bilder med anknytning till kommunen. Material från bildarkivet har
även använts för bildvisningar med olika teman berättar en av bibliotekets medarbetare.
Intressant att fundera på är också hur bibliotek kan vara med och
ta tillvara de samtida berättelserna och erfarenheterna som finns. Docent Lisbet Stenberg skriver i kapitlet Folkbibliotek – konserverande
hjälpgumma eller rum för demokrati, i boken Det mångspråkiga biblio
teket ”Om man vill utveckla sitt unika lokala värde har biblioteken en
verksamhet man kan utgå ifrån – sina lokalsamlingar” (Atlestam et al.
2012, s. 102).
Vidare skriver hon:
I bred samverkan inom folkbildningen kan man bygga en
ny inkluderande, mångfaldig lokal historia där man samlar
berättelser i olika media som speglar hur den egna lokala
verkligheten ändras och hur nya identiteter skapas. Många
studieförbund har arbetat med medieverkstäder och mängder
av deltagare skapar texter och bilder. I samverkan med ett lokalt
bibliotek finns möjligheter att utveckla och göra det som pågår
i grupper och cirklar tillgängligt på nya sätt. När de som själva
bor i ett område är med och uttrycker sig innebär det att de hörs
och syns och kan påverka. Så skapas självförtroende och lokal
utveckling (Ibid. s. 103).
Biblioteket i Haninge har påbörjat ett arbete med att fundera på hur
de kan använda sin lokalsamling ännu mer och särskilt för de som
ingår i bibliotekens prioriterade målgrupper berättar bibliotekarie Pia
Andersson Wredlert. I Östergötland gjordes 2014 en förstudie om Lo
kalhistoria på bibliotek i Östergötland. En av slutsatserna i den är att
man vill att flera barn och ungdomar ska kunna ta del av materialet,
bland annat genom att digitalisera och visualisera foton och den dokumentation som finns. På Järvaenheten, Stockholms stadsbibliotek får
biblioteksanvändarna spela in ljudfiler med deras egna berättelser. På
andra håll samarbetar bibliotek med filmaktörer kring lokala berättelser till exempel genom animation. Regionbibliotek Stockholm bedrev
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2014 tillsammans med Film Stockholm ett projekt på Ekerö. Genom
anhörigkonsulenten fick en anhöriggrupp tillsammans med en filmpedagog skapa sina egna filmberättelser. Träffarna hölls på biblioteket
(Länsnytt 2014:4, s. 6).
Under 2015 hade Farsta bibliotek ihop med Stockholms stadsmuseum ett projekt för samla in material och berättelser från Farsta. Enligt
Stockholms stadsmuseums webbsida var ett inslag i projektet att Farstaborna uppmanades att Berätta om ditt Farsta. De samlade även in
fotografier och föremål om platser i Farsta. På biblioteket arrangerades
program och utställningar. Projektet avslutades med en samtalskväll
om Farsta på biblioteket.
Det finns fler intressanta projekt kring att samla in och återge invånarnas egna berättelser om sin hembygd. Samtidigt kan vi behöva
fundera över vem som känner sig inkluderad och vilka som inte gör
det. Hur kan vi ta tillvara fler erfarenheter? Kanske är hembygd snarare
en känsla än en plats?

2016 samlades berättelser in från invånare i Sigtuna
kommun om hur det är att leva och bo i kommunen.
38

Ökad kännedom om lokalsamhället genom skönlitteratur
När jag skrev Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek var skönlitteratur ur minoritets- och ursprungsbefolkningar mycket relevanta
källor för att få ökad insikt om hur det är att leva som en minoritet i
ett majoritetssamhälle. Utan dessa beskrivningar hade jag haft svårt
att verkligen förstå och att kunna sätta mig in i områdena. På liknande sätt har jag sökt förståelse för lokalsamhället, plats och identitet.
Sviten Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström har sedan min
ungdomstid varit väsentlig för att förstå Stockholms historia och framväxten av staden. Jag har ständigt återkommit till böckerna och dess
myller av människor. Jag har vandrat i de områden i Stockholm dit
Henning kom som artonåring.
Skönlitteratur är alltså ett sätt att få insikter och förståelse. Några
andra som också betonar skönlitteraturens betydelse för att beskriva
verkligheten är Edling och Rydgren som skrivit boken Sociologi och
skönlitteratur. De definierar sociologi ”som det systematiska studiet
av de sociala aspekterna av verkligheten” (Edling et al. 2015, s. 13).
Författarna anser att det mesta i livet har en social dimension och att
sociologer kan få mycket inspiration av skönlitterära verk för att förstå
och ställa frågor kring den sociala verkligheten. Romaner kan även ge
sociologiska beskrivningar av ett lokalsamhälle och dess invånare och
beskriva typiska situationer och beskrivningar av hur människor kan
reagera i dessa (Ibid.).
En förort som växte fram under femtiotalet i Stockholm är Vällingby. Den räknades som en av de första ABC-städerna i Sverige när den
invigdes 1954. ABC betyder arbete, bostad och centrum. Upphovsman
till Vällingby och andra ABC-städer var stadsarkitekten Sven Markelius.
Romanen ABC-staden av Måns Wadensjö utspelar sig i Vällingby.
Wadensjö beskriver tillblivelsen av staden, folkhemsperioden och en
ung man och hans liv i en lägenhet i Vällingby. Genom boken får
jag inblick i Vällingbys tillblivelse från planeringsstadiet till byggandet
och inflyttningen. Samtidigt berättar han om Vällingbys nutidshistoria och hur staden ter sig idag.
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I boken Livet skriver kapitel beskriver Gerda Antti hur en by förändrats
och utarmats:
Vi är fortfarande en by, åtminstone är vi en by på kartan. Men
om man med by menar att det är mer än en samling hus, om man
menar att det är ett samhälle där man har det som behövs för att
vardan ska fungera, då är vi inte en by längre, för vi har inget eget
blodomlopp (Antti 2001, s. 7).
Antti beskriver de förändringar som samhället gått igenom i och med
att befolkningen minskar och orten långsamt förtvinar. I backspegeln
inser hon vilken betydelse olika funktioner har haft för samhället och
dess invånare. Och vad det innebär när de en efter en försvinner.
Vi som inte gick i skola längre utan hade slutat för länge sen,
vi kunde få låna böcker genom skolbiblioteket. Vi fick ett par
boklådor i månaden, och ville vi ha något speciellt var det bra att
beställa, och det var mycket bra med boklådor för alla visste inte
vad de ville ha och kom sig inte för med att åka till biblioteket i
Lunda och bibliotekarien valde så bra (Ibid, s. 9).
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En annan stad som just nu genomgår stora förändringar är Kiruna.
Hela staden ska flyttas eftersom gruvan breder ut sig under staden.
Ann-Helen Laestadius har skrivit boken Tio över ett. Boken har fått
sitt namn efter att det varje natt klockan tio över ett sker sprängningar
i gruvan. Huvudpersonen Maja vaknar ofta inför sprängningarna och
känner oro. Hon har även många tankar och känslor inför de förändringar som staden står inför. Maja och hennes familj är en av alla dem
som kommer att behöva flytta. Det blir påtagligt för Maja hur mycket
platser, ting och minnen betyder. I skolan får eleverna i uppgift att skriva en berättelse om vad de tänker och känner inför Kirunas omvandling. Det är intressant att få följa Maja och hennes tankar om platsens
betydelse för hennes identitet.
I alla de skönlitterära skildringar jag tagit upp nämns bibliotek vid
något tillfälle. Jag noterar att det är två olika perspektiv som lyfts fram.
Dels bibliotekets betydelse för personen, dels biblioteket som ett landmärke i samhället/staden.
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Tre frågor till Peter Björkman
Peter Björkman är bibliotekarie i Botkyrka. De senaste åren har han
bland annat undersökt hur folkbibliotek kan arbeta med och för kortutbildade vuxna. 2014 arrangerade Peter en konferens och workshop
kring flerspråkighet och vuxnas litteracitet – Literacy for all. På Hallunda och Fittja bibliotek har han bland annat bedrivit ett flertal bokcirklar med lättläst litteratur. I de aktiviteter och verksamheter som
han genomför är samverkan med andra aktörer i lokalsamhället, som
föreningar, studieförbund, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, en förutsättning och framgångsfaktor. Delar av nedanstående intervju har även publicerats i Länsnytt 2015:4.
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Vad tänker du om bibliotekens demokratiska uppdrag?
En viktig aspekt är folkbiblioteket som en lokal offentlig arena för
idéutbyte, berättande och lärande. Själva platsen och de möten som
sker där är centrala. Vi har ett uppdrag att omforma utbudet efter lokala behov, så att biblioteket verkligen känns som en plats ägd av invånarna. Denna aspekt hänger ihop med vårt arbete kring olika målgrupper,
och framförallt de som använder biblioteket i mindre utsträckning. Vi
kan inte enbart lyssna på dem som aktivt söker upp oss, utan måste
förstås ha en bredare omvärldsbevakning än så. Här får vi viss ledning
av Bibliotekslagen, som anger några prioriterade målgrupper.
Vad tänker du om samverkan i lokalsamhället?
Vår egen räckvidd är begränsad, och vi kan nog aldrig utgå från att vi
själva har all den kunskap som krävs för att nå goda resultat. Därför
gäller det att bygga upp långsiktiga samarbeten som bygger på ömsesidigt förtroende. En viktig punkt är att visa tillit. Det är viktigt att vi
inte känner att vi måste bestämma formerna för allt, exempelvis när
det gäller programverksamheten. Saker kan emellanåt få vara en aning
obekväma och skava lite. Sen är det enorma skillnader mellan olika
former av samarbeten. Personligen tror jag att det är just kreativa lokala
samarbeten som skapar den kraft som bäst utvecklar verksamheten.
Hur kan man få ökad kunskap och förståelse om
den kontext som biblioteket befinner sig i?
Det varierar förstås beroende på tjänst och position. Vilken kunskap
vi behöver varierar beroende på vilka arbetsuppgifter vi har, och därför
kan nog vägarna till ökad kunskap skilja sig. Det är viktigt att veta
vilken annan kommunal service som finns exempelvis daglig verksamhet, förskolor, psykiatri, äldreomsorg, skolor, kommunal vuxenutbildning, vilka övriga pedagogiska verksamheter som finns såsom folkhögskolor, religiösa församlingar med utbildning, studieförbund, stora
arbetsplatser/arbetsgivare och organisationer. För att få bra och uppdaterad kunskap om dessa underlättar det förstås om det redan finns
etablerade nätverk som träffas regelbundet på den plats där biblioteket
ligger. När det gäller statistik är det värdefullt att ha kännedom om
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utbildningsnivåer, vilka språk som används, åldersfördelning, etcetera.
Läget och hur biblioteket är organiserat påverkar nog vad som är mest
relevant och vilka frågeställningar kring lokalsamhället som är mest
meningsfulla ur ett verksamhetsperspektiv. Min erfarenhet är att det
gäller att söka information genom en mångfald kanaler och över en
längre tidsperiod. Det räcker inte med kommunens intranät, hemsidor,
nyhetstexter och exempelvis statistikdatabaser. Att samtala med olika
typer av människor som bott eller arbetat länge i området ger förstås
mycket värdefull information. Att prata med barn och unga ger också
otroligt intressant info om området. De har ju helt andra perspektiv på
vad som händer och vad som är intressant!
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Bibliotek Botkyrka är en
motor i arbetet med lokal
demokratiutveckling, mänskliga
rättigheter och interkulturalitet i
Botkyrka. Biblioteksverksamheten
ska verka för ett långsiktigt
hållbart samhälle genom att bidra
till att minska ojämlikhet och
möjlighetsskillnader. Biblioteken
skapar interkulturella möten,
bidrar till höjd kunskapsnivå
och verkar för ökad folkhälsa.
Ur verksamhetsplanen 2017
för Bibliotek Botkyrka.
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Teckningar ritade
av barn på förskola
i Umeå kommun.
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Bibliotekens prioriterade
målgrupper
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Berättelse från Södertälje
Med pendeltåget tar jag mig den här dagen till Södertälje för att träffa
bibliotekarien Maria Juthberg som länge arbetat med bibliotekens prioriterade grupper. I Södertälje kommun bor cirka 93000 invånare. På
vägen till biblioteket går jag via stadshuset som också är kulturhus. Jag
ser en skymt av Södertälje kanal som förbinder Mälaren och Östersjön
med varandra. Storgatan är gågata där flera varuhus, köpcentrum och
affärer ligger. Tornet på Sankta Ragnhilds kyrka syns innan jag går
in i Lunagallerian där stadsbiblioteket finns. Förutom stadsbiblioteket
finns det bibliotek i de fyra kommundelarna, flera av dem är integrerade folk- och skolbibliotek.
Intill biblioteket finns Berättarministeriet, konsthallen, ett kafé och
en ungdomsverksamhet. Biblioteket har en stor foajé där många sitter
och pratar, läser tidningar och använder medier. Olika aktiviteter pågår i lokalen och det är kö till informationsdisken.
Maria och jag sätter oss med varsin kopp kaffe, jag ber Maria att
berätta om hennes arbete. Hon säger: – För att kunna uppfylla bibliotekslagen om att göra biblioteken tillgängliga för alla och särskilt för
de prioriterade målgrupperna behöver vi arbeta strategiskt, till exempel
genom att delta i olika sammanhang utanför biblioteket. Att arbeta via
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förmedlare är centralt för Maria och att kontinuerligt söka efter olika
aktörer att samarbeta med.
Maria besöker bland annat träffpunkter, samverkar med Hagaberg
folkhögskola och deltar regelbundet på möten med aktivitetssamordnare för äldreomsorgen. Genom att vara en mobil bibliotekarie ökar
hon kunskapen om biblioteken bland förmedlare. Maria fångar upp
behov och önskemål, och samarbetsmöjligheter skapas. Hon har även
uppdraget att arbeta med projekt Bokstart, vilket innebär hembesök
med bokgåvor och information om barns språkutveckling till familjer
med riktigt små barn. Södertälje var en av de kommuner som valdes
ut att vara pilotprojekt för Kulturrådets satsning på Bokstart. Genom
projektet har biblioteksmedarbetarna fått en mängd erfarenheter och
insikter om vad det innebär att göra hembesök hos familjer. Att vara lyhörd, flexibel och följsam i varje möte är en insikt. Besöket har fokus på
de minsta barnen men kan innebära att hela familjen får upp ögonen
för bibliotek. Genom att besöka olika områden får bibliotekarierna värdefull förståelse för sitt upptagningsområde. Arbetssättet med Bokstart
skulle kunna appliceras även på bibliotekens övriga prioriterade målgrupper.
Inspirerad lämnar
jag biblioteket i
Södertälje och
tänker att kontinuerligt reflekterande
kring hur biblioteket strategiskt ska
nå så många som
möjligt ger effekter.
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Bibliotekens prioriterade målgrupper
Det här kapitlet handlar om bibliotekens prioriterade grupper i lokalsamhället. Syftet är främst att ge goda exempel på samarbeten och metoder för att få ökad kännedom om de prioriterade grupperna. Bibliotekens prioriterade grupper är de som behöver biblioteken allra mest.
Kanske kan man inte på egen hand tillgodogöra sig information och
litteratur. Kanske behöver man stöd för att ta sig till biblioteket alternativt att biblioteket behöver komma till en. Bibliotekens trösklar kan
vara höga att ta sig över, att förstå att alla är välkomna. Språk kan vara
en annan barriär trots att biblioteket är en plats för språkutveckling.
Kanske finns inte kännedomen om vad ett bibliotek är och kan vara.
Vi som jobbar på bibliotek måste därför arbeta mångsidigt, strategiskt,
smart och uppsökande för att nå de prioriterade grupperna.
Enligt bibliotekslagen är följande grupper prioriterade:
4§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del
av information.
5§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer
som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att
erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
och
3. lättläst svenska.
I bibliotekslagen finns lagtexten om barn och ungdomar under folkbiblioteket och lyder:
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera
till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar. (Bibliotekslag: 2013:801)
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Gemensamt för de prioriterade grupperna är att närområdet är viktigt.
Funktionsvariationer och socioekonomiska faktorer kan göra att vissa
är mer ”knutna” till sitt lokalsamhälle. Lokala verksamheter blir därmed än viktigare, till exempel skola, barnomsorg, föreningsliv, studieförbund, idrottsaktörer, kultur och bibliotek.
Att vi inom biblioteken pratar om prioriterade målgrupper och kategoriserar människor i grupper är dock inte oproblematiskt. Alla vill bli
betraktade som de individer de är. Vi har också flera olika identiteter
och roller beroende på sammanhang. För att kunna kategorisera behöver vi alltid se individen. I de kommande avsnitten om bibliotekens
prioriterade grupper kommer jag att kategorisera och generalisera men
med insikten att resonemangen kan vara förenklade. Varje prioriterad
grupp innehåller också en mängd olika individer. Många av bibliotekens verksamheter och aktiviteter vänder sig till flera målgrupper och
åldrar. I det här sammanhanget berör jag dock inte det. Att vissa prioriterade grupper får större utrymme i den här skriften beror på att jag
i min roll som utvecklingsledare jobbat mer med vissa målgrupper och
på så sätt skaffat mig kunskap och goda exempel.

Att vara människa.
Knivsta bibliotek,
Uppsala kommun
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Kunskap och förståelse om prioriterade målgrupper
En sak som vi på Regionbibliotek Stockholm funderat över är i vilken
grad bibliotek behöver kunskap och förståelse för sina prioriterade målgrupper. I och med våra projekt Möten med läsning och Möten med lit
teratur som jag beskriver längre fram kom vi fram till slutsatsen att med
ökad kunskap om olika funktionsvariationer kan biblioteken utforma
sina verksamheter utifrån olika behov och förutsättningar. Krister
Hansson, före detta chef på Regionbibliotek Stockholm, säger följande:
”Det krävs kunskap om olika diagnoser och funktionsnedsättningar
och samtidigt kompetens att möta varje människa inte utifrån en sjukdom eller funktionsnedsättning, utan som den komplexa individ som
hen är” (Möten med litteratur, 2016, s. 2). Min kollega Karin Sundström brukar säga att alla människor har en hemlighet. Det syns inte
utanpå vem någon är och vilka möjligheter eller begränsningar som
hen har.
Att sätta sig in i lagstiftningen för den prioriterade gruppen, kartlägga de sammanhang som finns för målgruppen och skaffa sig grundläggande kunskap och förståelse om bibliotekens målgrupper är några
möjligheter att arbeta mer strategiskt.
Identifiera nyckelpersoner och samråd
En annan insikt som vi fått genom våra projekt är att det är värdefullt
att hitta nyckelpersoner, funktioner och samråd för de prioriterade målgrupper som finns i lokalsamhället. I den kommunala organisationen
finns personer som arbetar med de prioriterade målgrupperna och som
kan vara viktiga kontakter för biblioteken. Till exempel minoritetssamordnare, fritidssamordnare, anhörigkonsulent, kultursamordnare, arbetsterapeut, volontärsamordnare och integrationssamordnare. Jag vill
dock poängtera att även om man har kännedom om varandra behöver
det inte betyda att samarbeten uppstår. Kanske har biblioteket försökt
få kontakt med aktörer kring en prioriterad grupp men inte lyckats få
gehör. Eller fått kontakt men upptäckt att det finns hinder för samarbeten. Ett bibliotek som länge försökt få samarbeten med en aktör
provade på att bjuda in dem till biblioteket för att de skulle berätta om
sin verksamhet. Något som visade sig vara framgångsrikt. Efter det
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mötet ökade förståelsen om varandras verksamheter och ett samarbete
började spira.
På flera håll ingår biblioteken i nätverk och samråd för olika områden till exempel lokala nätverk för nyanlända och asylsökande. I en del
kommuner finns också olika samråd för ökat inflytande till exempel
pensionärsråd, funktionshinderråd och samråd för nationella minoriteter. Protokollen brukar vara offentliga och finnas på kommunens webb.
Tillgängliga bibliotek
Vid ett tillfälle intervjuade jag tre äldre om bibliotek och läsning. De
var eniga om att bibliotek är jättebra men för dem var tillgängligheten
i deras närmsta bibliotek inte tillräcklig. Vintertid var det ofta alldeles
för isigt utanför biblioteket, bibliotekets entré var för smal för en rollator och inne i biblioteket var ljuset för svagt. En av dem sa: – När inte
jag längre kan komma till biblioteket får ni komma till mig. För ett
flertal av de prioriterade målgrupperna är uppsökande verksamhet det
enda sättet att få tillgång till bibliotek. Insatser i uppsökande verksam-

Bergshamra bibliotek i Solna kommun är meröppet.
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het kan vara Boken kommer, bokbuss, mobil biblioteksverksamhet i
form av pop-up bibliotek, bokhoj eller via digitala kanaler.
Andra lösningar för att ge ökad tillgång till biblioteksverksamhet
är genom att ha meröppna bibliotek. I Stockholms län finns ett par
bibliotek som har meröppet exempelvis Arena Rotebro och Edsberg i
Sollentuna kommun, Vårsta bibliotek i Botkyrka, Stocksunds bibliotek
Danderyds kommun, Kallhälls bibliotek i Järfälla, Bergshamra bibliotek, Karby och Kårsta bibliotek i Vallentuna kommun och fler bibliotek är på gång att bli meröppna. Genom att organisera minibibliotek
till exempel arbetsplatsbibliotek eller tvättstugebibliotek ges ytterligare
möjligheter till bibliotek nära invånarna.
Tillgång till bibliotek är och kan vara viktigt för att nå alla och särskilt de prioriterade målgrupperna. Bara för att det finns ett bibliotek
i närheten är det inte säkert att det finns kännedom, intresse eller motivation att använda och besöka biblioteket. För att arbeta med dessa
områden behöver bibliotek fundera över de utmaningarna. Att anamma ett interkulturellt förhållningssätt och fundera över värdegrunder
kan vara ett sätt att försöka skapa ett bibliotek där fler känner sig välkomna och inkluderade.
Bibliotek för alla?
Hur kan bibliotek skapa en verksamhet som inkluderar och välkomnar
alla? Det är ingen lätt uppgift med tanke på att bibliotek är till för alla.
I och med det finns olika behov, förväntningar och önskemål om vad
ett bibliotek är och ska vara. Kanske är det inte ens görligt?
Att belysa normer och värderingar behövs för att synliggöra förhållanden. I Regeringskansliets skrift En strategi för lika rättigheter och möj
ligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står det:
För att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla
kan vara sig själva behöver normer ifrågasättas, mångfalden
synliggöras och fördomar bemötas öppet. Det är ett arbete som
behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Kultursektorn
är en viktig arena för diskussion, påverkan och förändring
(Regeringskansliet 2016 s. 52).
Jag tror att det är viktigt att fundera på vad bibliotek signalerar och
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om det finns röster, berättelser och erfarenheter som inte får ta plats.
Genom att ta avstamp i diskrimineringsgrunder så som funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och kön kan bibliotekets verksamheter belysas så att biblioteket
inkluderar så många som möjligt. Att biblioteken gemensamt diskuterar vilken värdegrund eller värdegrunder biblioteket önskar att stå för.
Kanske kan interkulturalitet vara en användbar utgångspunkt.
Professor Pirjo Lahdenperä vid Mälardalens högskola var den som
myntade begreppet interkulturellt förhållningssätt i Sverige, hon definierar det såhär:
Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion
mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för
varandra. Ett interkulturellt lärande sker genom interaktion
och möten mellan individer från olika kulturella och etniska
bakgrunder (Lahdenperä 2008).
Botkyrka kommun har antagit en interkulturell strategi. Biblioteken i
Botkyrka har enligt bibliotekschefen, Anja Dahlstedt utifrån strategin

Bokomslag BTJ förlag. Bryt upp av Nick Jones-Johnson
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utformat sitt interkulturella förhållningssätt som ska genomsyra verksamheterna såsom rummen, medierna, programverksamheter och bemötande.
Normkritik
Ett interkulturellt förhållningssätt hänger även ihop med ett normkritiskt förhållningssätt. Viktoria Lagerkvist, utvecklingsledare på länsbibliotek Sörmland, skriver i rapporten Språk, makt och hållbar biblio
teksutveckling:
Det interkulturella perspektivet förutsätter även ett normkritiskt
förhållningssätt som handlar om att sätta fokus på makt och

Hallonbergens bibliotek, Sundbybergs kommun.
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synliggöra normer – exempelvis om kön, språk, religion, hudfärg
och nationalitet – genom att ifrågasätta dessa. Normer påverkar
människors handlingar samtidigt som människor påverkar
normer (Lagerkvist 2016, s 7).
Ett exempel på en norm är enspråksnormen, Lagerkvist skriver i sin
rapport: ”Den svenska enspråksnormen är trots den språkliga mångfalden på flera sätt fortfarande stark” (Lagerkvist 2016, s. 9). Hon
belyser enspråksnormen och presenterar skolans förhållningssätt till
flerspråkighet:
Inom skolvärlden används begreppet translanguaging,
eller korsspråkande, allt mer. Det handlar om att använda
flerspråkighet på ett medvetet sätt och att var och en får använda
alla sina språk som resurs i sitt lärande (Ibid. s. 17).
Ett av Lagerkvists budskap i hennes rapport är att bibliotek ännu mer
borde anamma förhållningssättet att flerspråkighet är en rikedom. Lagerkvist anser också att språklagen är viktig för bibliotek eftersom språk
är en central del i många av bibliotekens verksamheter.
”Utan läsning inget språk, utan språk ingen demokrati, utan demokrati ingen värld värd att leva i!” Skriver Helen Amborn, Nynäshamns
bibliotek i Länsnytt 2016:3-4.
Sofie Samuelsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm,
beskriver vad normkritik innebär för henne i sin skrift Normkritik, hbtq
och folkbibliotek: Ett försök.
För mig är normkritik ett förhållningssätt. Begreppet innehåller
för mig kunskap om normer och hur de verkar. Jag har ett
normkritiskt förhållningsätt när jag tänker på och arbetar med
jämställdhet, hbtq-frågor, läsfrämjande och så vidare.
Normkritik handlar enligt Samuelsson om att:
• Synliggöra och ifrågasätta normer
• Uppmärksamma olika normers fördelar
• Bli medveten om sin egen position och sina privilegier
• Visa på föränderlighet (Samuelsson 2016, s. 18).
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Hallonbergen i Sundbybergs kommun var det första biblioteket som
gick igenom en hbtq-certifiering. I processen ingick att ventilera och
ha gemensamma dialoger i personalgruppen. Det gav upphov till att
alla fick möjlighet att konfronteras med sina värderingar och fördomar.
Dialogerna handlade om att bli medveten om sig själv men också om
normer som finns på biblioteket. Värdefulla dialoger och som i förlängningen handlar om mänskliga rättigheter och demokrati (Samuelsson
2016, s. 33).
I Falun inrättades 2014 ett Demokraticentrum på Falu stadsbibliotek. Demokraticentrum fungerar som ett skyltfönster och en plats
för samtal, dialog och debatter. Där finns information om hur EU
och riksdagen fungerar. Två demokrativägledare arbetar uppsökande,
främst gentemot barn och ungdomar. Att Demokraticentrum är inrättat i biblioteket är värdefullt anser bibliotekschef Karin Hane, hon
säger: ”Bibliotek är en viktig verksamhet för demokrati och genom
verksamheten blir vår roll stärkt och synlig. Att samarbeta kring dessa
viktiga frågor är nödvändigt för att nå alla invånare.”
Min uppfattning är att även om bibliotek inte har en uttalad värdegrund så finns det normer och värderingar som påverkar verksamheten.
Genom att gemensamt reflektera, öka kunskapen och förståelse kan
bibliotek förhålla sig till rådande normer och värderingar.
Vikten av delaktighet
Delaktighet är en aspekt som det talas allt mer om och som angår bibliotekens alla användare. När jag har sökt forskning och information
om delaktighet och bibliotek är det mest om barn och delaktighet men
dessa resonemang anser jag kan appliceras på alla individer och åldrar.
Delaktighet handlar om flera olika saker och har flera innebörder och
nivåer. Det kan därför vara mer givande att tala om olika former av
delaktighet. I rapporten Rum för de yngsta. Barns och föräldrars delak
tighet i kulturverksamheter av Barbro Johansson och Frances Hultgren,
beskriver de
en syn på delaktighet som situationell och skapad i sammanhang
där människor, rum, ting och diskurser möts; vi vill också hävda
att delaktighet förutsätter en syn på människor som jämlika – om
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än olika – och mänskliga möten som unika (Johansson et al.
2015, s. 105).
Vidare beskriver de olika nivåer av delaktighet som flera lager som de
kallar deltagande, inflytande, dialog, en möjliggörande miljö samt involvering i en pågående process. Ofta hänvisas även till Roger A Harts
delaktighetsstege. Han har forskat om barn och delaktighetsprocesser
i relation till olika faktorer till exempel miljön. Stegen innehåller åtta
nivåer av delaktighet. Ju högre upp i stegen man kommer desto större
blir graden av delaktighet (Sandin 2011, s. 179).

Stockholm stadsbibliotek

På flera bibliotek arrangeras program och aktiviteter av och med invånarna i lokalsamhället. Heidi Carlsson Asplund är bibliotekarie i Lerums kommun. I en artikel i tidningen Framsidan 2015:4 berättar hon
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om biblioteksprogrammet ”Vad gör din granne?”. Här bjuds de boende
i lokalsamhället in till biblioteket för att berätta för varandra om sina
liv och yrken. Syftet med den uppskattande programverksamheten är
att den ska bidra till att invånarna i orten lär känna varandra.
Biblioteken i Botkyrka har sedan ett par år en Öppen scen på biblioteket i Hallunda. Syftet är att invånarna involveras till vara med och
arrangera olika program. Anja Dahlstedt säger följande om användarna
som medaktörer i en artikel i Framsidan, 2016:2; s. 30:
Vi pratar mycket om invånarna som medaktörer. Det är
grundläggande för biblioteksverksamheten i kommunen. Det
behöver inte alltid vara en medveten handling. Det kan handla
om att besökarna intar rummet utifrån sina egna behov. Vår roll
är att möjliggöra och se till att invånarna kan använda rummet på
bästa sätt.
Delaktighet handlar om att involvera bibliotekens användare i verksamheterna utifrån var och ens egna förutsättningar. Beroende på vilken nivå av delaktighet som eftersträvas kan utfallen bli på olika sätt.
Och det är effekterna som är det mest intressanta och det som faktiskt
anger hur delaktighet uttrycks skriver Amira Sofie Sandin som i boken
Barnbibliotek och lässtimulans – Delaktighet, förhållningssätt och samar
bete. Hon konstaterar även att: ”Det behövs kompetens för att arbeta
med delaktighet och för att utforma arbetsmetoder för barns delaktighet i biblioteket. Det medför att det krävs fortbildning av personal för
att ge nya kunskaper och inspiration” (Sandin 2011, s. 196).
Min upplevelse är att det kan vara värdefullt att gemensamt i en
personalgrupp diskutera vad som menas med delaktighet. Beroende på
aktivitet och situation kan det ha olika innebörder. Kommunikation
blir i det här sammanhanget en viktig aspekt av delaktighet.
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Berättelse från Handen
Jag är på väg med pendeltåget till Handens bibliotek för att träffa personal som arbetar med social och uppsökande verksamhet bland annat
genom bokbussen. På ena sidan pendeltågsstationen i Handen ligger
sjön Rudan. På den andra ligger centralorten Handen som troligtvis
fått sitt namn efter en vägskylt där en hand pekade mot Dalarö. Haninge kommun är en av Stockholms största kommuner till såväl invånarantal som yta. I hela kommunen bor 84000 varav cirka 12000
invånare i Handen. Kommunen är stor, vidsträckt och har skärgård,
vissa områden är avlägsna såsom Utö, Muskö och Dalarö. Kommunen expanderar och bostadsbyggande pågår på flera håll. Handen är
en knutpunkt. Här finns kommunhus, kollektivtrafik, vårdcentral, ett
inomhuscentrum med cirka 60 affärer. Det fina biblioteket och kulturhuset är beläget vid torget intill köpcentrumet. De flesta i tätorten
Handen bor i flerfamiljshus men det finns även villor och radhus. På
ett par träffpunkter erbjuds en mängd olika aktiviteter för seniorer.
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I Haninge kommun finns också ett stort antal föreningar med olika
inriktningar.
Kommunen har fyra bibliotek och en bokbuss. På biblioteket finns
en enhet för uppsökande verksamhet för hela kommunen med fokus
på bibliotekens prioriterade grupper. Bokbussen
besöker äldreboenden, dagverksamheter, förskolor, familjedaghem och bondgårdar. Bokbussen organiserar
även pop-up verksamhet.
Pia Andersson Wredlert,
samordnare för den uppsökande
verksamheten,
vittnar om att bokbussen
underlättar arbetet med att
nå bibliotekens prioriterade
målgrupper. Att bygga relationer med verksamheter
och individer är en stor del
av arbetet.
– Vi arbetar målmedvetet
och systematiskt med att ta
kontakt med verksamheter
och nyckelpersoner för att nå våra prioriterade målgrupper. Att etablera
samarbeten tar dock tid, det gäller att hitta de som ser värdena av samarbeten säger Pia. Vid vissa stopp med bokbussen har bibliotekspersonalen även en aktivitet. Pia nämner att bibliotekets årliga kärlekskvällar
på kulturhuset i Haninge för personer med funktionsnedsättning är
populära. Omkring alla hjärtans dag arrangerar biblioteket en kväll i
kärlekens tecken med olika aktiviteter för och med målgruppen.
Jag lämnar kulturhuset och biblioteket i Handen och den uppsökande verksamheten med en känsla av att genom uthålligt och strategiskt
arbete så går det faktiskt att nå de som behöver biblioteken som allra
mest.
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Personer med funktionsvariationer
Personer med funktionsnedsättning inbegriper en mängd olika funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer som börjar bli mer vanligt
att använda som begrepp. Vårdguiden 1177 skriver på sin webbsida:
En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga
att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i
olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en
funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel
en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha
under en period eller för alltid.
Jag kommer inte gå närmare in på olika funktionsvariationer, det går
att läsa om på andra håll. Sundbybergs kommun har tagit fram en
bemötandeguide om olika funktionsvariationer. I Bemötandeguiden –
ökad kunskap om funktionsnedsättningar möjliggör ett gott möte mellan
människor ges information om olika funktionsnedsättningar och tips
kring bemötande. På biblioteken i Sundbyberg har personalen gemensamt pratat om olika funktionsvariationer utifrån guiden.
I projektet Möten med läsning som Regionbibliotek Stockholm bedrev 2014-2016 gjorde Pia Andersson Wredlert, då i en roll som projektledare, en inventering av olika aktörer kring personer med funktionsnedsättning. Följande text är skriven av henne. Den finns även
med i publikationen Möten med läsning – när bibliotekets verksamheter
når fler som handlar om projektet.
Möten med läsning
Utgångspunkt för Möten med läsning var att stödja fler bibliotek att nå
ut till personer med olika funktionsnedsättningar. En viktig tanke var
att kartlägga vilka personer och grupper som finns i bibliotekets närområde, och fundera på hur man kan bli tillgänglig för dem. Idag är
den fysiska tillgängligheten ofta ganska god för dem som kommer på
besök, och för de personer som behöver talböcker finns fin service på de
allra flesta bibliotek. Men vi vet att de målgrupper som behöver hjälp av
förmedlare för att använda biblioteket upplevs som en större utmaning.
Ofta behöver man lägga ner lite arbete på att hitta rätt kanaler. Ett
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första steg kan vara att bygga upp en bra relation till förmedlare som
föräldrar, andra anhöriga, lärare eller omsorgspersonal. Detta kan ske
genom träffar på biblioteket, besök på föräldramöten eller personalmöten. Den del av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet som
riktar sig till skolorna omfattar i många kommuner även ett samarbete
med särskola/träningsskola. Det förekommer också samarbeten med
landstingens barnhabilitering och kommunala och privata korttidshem
för barn och ungdomar. När det gäller vuxna personer som omfattas
av LSS sker samarbeten främst genom kontakter med personal inom
kommunernas dagliga verksamhet eller gruppbostäder (bostad med
särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)).
En nyckelperson när det gäller samarbeten kring barn och vuxna
personer med funktionsnedsättning är kommunens tillgänglighetssamordnare för kultur- och fritidsfrågor. I nästan alla kommuner
i Stockholms län finns idag en person som ansvarar för samordning
och utveckling av kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning. Tjänsterna har oftast ett uppdrag riktat mot barn
och unga men några arbetar också mot vuxna. I vissa kommuner har
man även ett utvecklat uppdrag att arbeta mot vuxna personer som bor
i gruppbostad. Biblioteken har även möjlighet att lyfta frågor i kommunens råd för funktionshindersfrågor. Rådet består av politiker och
representanter som företräder funktionshindersorganisationerna. Uppdraget är att bevaka och påverka att tillgänglighetsaspekter beaktas när
det gäller planering av verksamhet och inriktning inom kommunen
(Andersson Wredlert 2016).

Äldre
Äldre är per definition ingen prioriterad målgrupp men bland de äldre finns många individer med olika funktionsnedsättningar, kognitiv
svikt och psykisk ohälsa som bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Som utvecklingsledare har jag under de gångna åren arbetat på olika sätt med bibliotek och äldre. Jag ska därför dela med mig av några lärdomar och goda exempel. Ålderdomen kan innehålla olika faser
eller perioder, vissa benämner dem som den tredje och fjärde åldern.
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Jag väljer att utgå från definitionen de som är 65 år och äldre, alltså
pensionsålder vilket är ett relativt begrepp eftersom vissa går i pension
tidigare och många numera senare.
Åldrandet är en naturlig process, socialt, kronologiskt, biologiskt,
psykiskt och fysiskt. Samtidigt är vi friskare och lever längre. Det gäller
att kontinuerligt reflektera kring vilka bilder och föreställningar vi har
om äldre och omdefiniera våra föreställningar, ta oss av oss våra ”äldreglasögon” Bodil Jönsson skriver i boken När horisonten flyttar sig – att
bli gammal i en ny tid om att vara äldre idag inte är samma sak som
att vara äldre för bara ett par årtionden sen. Samhällsförändringar och
våra egna erfarenheter präglar utvecklingen.
Även om vi har många friska äldre så innebär åldrandet kroppsliga
och intellektuella förändringar. Det är därför naturligt att äldre behöver mer vård och omsorg. I kommande avsnitt redogör jag för de olika
instanser som finns för stöd till äldre.
Stöd till äldre
Kommunen har ansvar för att ge olika sorters stöd till äldre. De flesta
insatser behöver man ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån behov. För nedanstående redovisning har jag använt de beskrivningar som Äldre direkt i Stockholm
stad använder.
För de som har stora omvårdnadsbehov finns vård- och omsorgsboende. På äldreboenden genomförs olika aktiviteter och program utöver
vårdinsatserna. Oftast är det en eller par personer i personalen som har
huvudansvar för det sociala innehållet. Ibland är det arbetsterapeuten
medan de på andra ställen kallas för aktivitetssamordnare eller dylikt.
Äldreomsorgen kan ibland erbjuda korttidsboende.
Äldre som kan bo hemma men är i behov av visst stöd får hemtjänst.
För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut. Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med
insatser flera gånger per dygn. Många som har hemtjänst har även ett
trygghetslarm. Det finns många olika privata utförare inom hemtjänst
förutom kommunal hemtjänst.
För den som bor hemma men behöver visst stöd finns dagverksam66

heter. En biståndsbedömning behövs för att få dagverksamhet. Genom
aktiviteter och samvaro med andra får den äldre stöd att bevara sina
psykiska och fysiska funktioner. Verksamheternas syfte är också att
bryta ensamhet och ge avlastning för närstående.
Många kommuner har träffpunkter och mötesplatser. För att besöka
dem behövs ingen biståndsbedömning. Syftet med träffpunkterna är
bland annat att främja gemenskap. Alla kommuner ska även erbjuda
anhöriga stöd. På vissa ställen finns anhörigcentrum andra har anhörigkonsulent med olika former av stöd till anhöriga och anhörigvårdare. Att vara anhörig till en närstående är ofta ett ensamt och tufft arbete. Att få avlastning, träffa andra och få stöd är därför mycket viktigt
och behövligt.
Frivilliga insatser är komplement till den sociala omsorgen, till exempel volontärverksamhet. Det kan gälla att få sällskap i hemmet eller
för att uträtta ärenden. Föreningsliv, trossamfund, kultur och idrott
arrangerar program och aktiviteter för äldre.
Inom äldreomsorg finns det på en del ställen läsombud, det vill säga
personal som tillgängliggör läsning för de som inte själva kan läsa eller
behöver stöd. Aktivitetssamordnare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan vara bra professioner för bibliotek att samarbeta med.
I Vaxholm arbetar bibliotekarie Pernilla Eckerbom med bland annat
uppsökande biblioteksverksamhet. Hon har tätt samarbete med vård
och omsorg och besöker regelbundet olika boenden, dagverksamheter
och träffpunkter som finns i kommunen. Tillsammans med föreningar
till exempel Röda korset och frivilliga har de också haft boksamtal med
äldre personer. En uppskattad aktivitet berättar Eckerbom i Länsnytt
2014:3.
Värt att nämna är att många äldre är flitiga biblioteksbesökare och
låntagare. För bibliotek handlar verksamheten om att tillgodose de som
redan använder biblioteket och att aktivt arbeta uppsökande gentemot
dem som inte är biblioteksanvändare.
Boken kommer
Boken kommer är en tjänst för personer som av olika anledningar inte
själva kan ta sig till biblioteket. Det är således fler än äldre som kan
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omfattas av tjänsten men i nuläget är den typiska boken kommer-låntagaren en hemmaboende äldre person. De får genom biblioteket böcker
och andra medier hemlevererade. För några år sedan funderade Södertälje bibliotek på hur de skulle kunna utveckla tjänsten Boken kommer
för att nå fler. De spånade vitt och brett kring vilka aktörer som skulle
kunna förmedla information till sina användare/kunder. Tillsammans
med bibliotekarier som arbetar med Boken kommer i Stockholms län
och oss från Regionbibliotek Stockholm satte vi gemensamt ihop en
lista över tänkbara aktörer att ta kontakt med för att öka kännedomen
om tjänsten Boken kommer.
Exempel på kontaktvägar:
• Hörsel- och synkonsulent.
• Minnesmottagningar.
• Anhörigkonsulent.
• Via träffpunkter/mötesplatser.
• Seniorsurf.

I Tierps, Uppsala kommun används bokbussen
för att förmedla boken kommer-lån.
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• Genom olika föreningar till exempel PRO, SPF, Röda Korset och
Väntjänst.
• Personal inom vård och omsorg till exempel arbetsterapeuter och
aktivitetsansvariga.
• Ansvariga inom äldreomsorgen.
• Nå ut via information till alla som är äldre 80/85 år och som ges
ut i vissa kommuner.
• Lokala tidningar.
• Genom muntlig information i olika sammanhang.
• Genom att höja kunskapen om Boken kommer i den egna
organisationen och bland kommunens tjänstemän och politiker.
• Genom affischering och foldrar.
• Via infofilmer som publiceras i olika kanaler till exempel youtube.
Intressant är också att fundera kring vad Boken kommer innebär och
hur man kan definiera tjänsten. Kanske är det själva referenssamtalet som är kärnan i Boken kommer verksamheten. Att samtalet och
kompetensen är det som gör skillnaden för användaren kring val och
behov av medier. Flera bibliotekarier vittnar om hur inspirerande och
meningsfull kontakten och samtalen med Boken kommer-låntagare
kan vara. För att Boken kommer ska vara en professionell verksamhet behövs också praktiska lösningar, till exempel att man har en välfungerande distribution av medier. I Täby kommun har biblioteket
volontärer som delar ut bokpåsarna. På deras webbsida beskrivs detta
på följande sätt:
Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som har svårt
att besöka biblioteket, men ändå vill ha tillgång till bibliotekets
utbud. En bokpåse plockas ihop enligt dina önskemål. Med
hjälp av ett bokombud levereras böckerna hem till dig en gång i
månaden.
På Regionbibliotek Stockholm ser vi ett behov av att utveckla tjänsten
Boken kommer så att den når fler. Några tänkbara sätt är att utveckla
digitala lösningar och att erbjuda Boken kommer på fler språk.
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Salut
Ett exempel på ett projekt som bygger på ömsesidigt samarbete är
Stockholms stadsbibliotek och äldreförvaltningen som bedriver projektet SALUT. Det riktar sig till äldre på Södermalm i Stockholm.
SALUT står för samarbete, lärande och utveckling och är inspirerat av
salutogent förhållningssätt. Det var Aaron Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi som myntade begreppet. Enligt honom beror en individs hälsa ofta på känslan av sammanhang (KASAM). Det
handlar om att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
i livet utifrån varje individs enskilda förutsättningar och att se till det
friska (Solsmo et al. 2012, s. 92).
Bibliotekarie Gustav Nygren är projektledare och har tillsammans
med en arbetsterapeut utformat projektet. Samverkan är ledordet i hela
projektet. En viktig utgångspunkt har varit att arbeta tillsammans och
att hitta metoder och arbetssätt att jobba uppsökande utanför bibliotekets lokaler. De beslöt att rekrytera personal från dagverksamheter och
äldreboenden till att bli ”Salutombud”. Gemensamma träffar ordnas
ett par gånger per termin för att inspirera och dela med sig av hur man
kan arbeta med litteratur, läsning och berättelser i den egna verksamheten. ”Kaffe med prat” är en metod som man arbetar med. Det innebär att personalen har gemensamma stunder för de äldre med fika och
samtal med utgångspunkt ur ett bildmaterial som kan väcka minnen
från olika delar av livet. Ipads och kort med olika motiv används men
man har även högläsning. Att nå de äldre med hjälp av omsorgspersonalen har varit givande och det bidrar även till insyn och förståelse för
varandras verksamheter. Bibliotek och äldreomsorg hittar gemensamt
sätt för att ge äldre tillgång till information, berättelser och en meningsfull tillvaro. Syftet är att de metoder som testats och utvecklas ska
sprida sig till övriga bibliotek inom Stockholm stadsbibliotek (Länsnytt
2015:4, s. 14). Projektledaren Gustav Nygren berättar för mig följande
om projektet:
Biblioteket har ett uppdrag att nå alla medborgare. Det är inget
vi klarar att göra ensamma, utan vi behöver samarbeta för att
nå äldre i behov av omsorg. En viktig del i projektet har varit
att sprida kunskap om de många olika delarna av bibliotekets
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verksamhet och att erbjuda äldreomsorgen alla dessa delar som
en sorts verktygslåda för personalen att använda i aktiviteter
tillsammans med de äldre. Dessutom lär vi på biblioteket oss vilka
behov som finns inom äldreomsorgen och hur vi kan möta dessa.
Salut är ett bra exempel på hur bibliotek och äldreomsorg tillsammans
utforskar hur de kan lära av och stödja varandra i att uppfylla målen för
respektive verksamheter. I min roll som utvecklingsledare har jag haft
möjlighet att följa projektet vilket gett mig förståelse för att det som
ska åstadkommas inte är lätt. Det gäller att ständigt reflektera över vad
som är mål och syfte och att det finns en gemensam syn på detta. Sara
Mårtensson undersökte i sin magisteruppsats Kultur hela livet – Om
vikten av samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg fem bibliotek som
samarbetat med äldreomsorg. En av hennes slutsatser är att i de fall där
det sker ett medvetet lärande och en gemensam ansats till samarbetet
höll de fortfarande i sig.
Möten med litteratur – ett projekt för personer
med demenssjukdom och deras anhöriga
Ett annat projekt som vi på Regionbibliotek Stockholm genomfört är Möten med litteratur för
personer demenssjukdom och
deras anhöriga. Demens är ett
samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av
hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av
hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att
planera och genomföra vardagliga sysslor.
Projektet bedrevs ihop med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum, nio bibliotek från hela Sverige deltog. Innan projektet
startade genomfördes fyra referenssamtal med de så kallade Lundagårdsgrupperna som anordnas av Demensförbundet och vänder sig till
personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtalen handlade
om läsning, bibliotek och att leva med demenssjukdom. Erfarenheterna
från samtalen sammanställdes och användes som underlag i projektet.
I ett samtal sa en person:
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Man blir så snäv i sitt tänkande på något sätt när man inte hänger
med. Det är det värsta, att man inte kan vara med och det vill
man ju. Man vill känna sig delaktig i samhället.
Att trots sin sjukdom få vara delaktig i samhället, fortsätta vara läsare
och uppleva aktiviteter och gemenskap vara något som alla grupper gav
uttryck för. Sjukdomen kan pågå under många år och har flera faser.
De deltagande biblioteken tog kontakt med lokala aktörer kring demens, exempelvis anhörigkonsulenter, silviasystrar, dagverksamheter,
minnesmottagningar, pensionärsföreningar och aktörer inom studieförbund. En viktig nyckelperson visade sig vara anhörigkonsulenten.
Alla kommuner ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Genom anhörigkonsulenten kunde biblioteken lättare komma i kontakt
med målgrupperna och få hjälp att nå de personer som berördes. Inom
projektet genomfördes olika aktiviteter för och med målgruppen. En
framgångsfaktor var att innehållet i aktiviteten togs fram i samråd med
målgrupperna för projektet. På så sätt ökade delaktigheten men också
motivationen till att delta. I tidskriften som gavs ut om projektet kan
man ta del av fler tips och kunskap kring demenssjukdomar (Möten
med litteratur 2016). Erfarenheter och tillvägagångssätt från Möten
med litteratur kan även appliceras på andra prioriterade grupper.
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Ibland infinner sig en
känsla av samhörighet.
Den känslan har ingen klass,
politisk färg, etnicitet eller kön.
Det är stunder då jag först och
främst får vara människa.
Ur Stamtavlor
av Dilsa Demirbag-Sten
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Berättelse från bibliotek TioTretton
Från tunnelbanan går jag över Plattan, torget med de vit-svarta rutorna. Det regnar och människor kurar när de skyndar åt olika håll. Jag är
på väg till bibliotek TioTretton i Kulturhuset i Stockholm. Äntligen ska
jag få besöka en verksamhet som jag hört så mycket om. Biblioteket,
som invigdes 2011, är ett av sex bibliotek på Kulturhuset i Stockholm.
Det som är unikt för TioTretton är att man har en vuxengräns, vilket
innebär att inga vuxna utöver personalen har tillträde. Under åren som
gått har verksamheten utvecklats och förändrats. På förmiddagarna
har man riktad verksamhet gentemot skolor och på eftermiddagar och
helger öppet för målgrupperna. Personalen har provat på olika sätt att
arbeta, allt från att ha fasta programaktiviteter till att vara en dynamisk
plats där de unga själva får bestämma vad de vill göra. Litteratur och
berättelser omger biblioteksrummet på TioTretton, det finns många
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ställen där böcker exponeras på olika sätt, mitt i rummet har man
hängt upp böcker i linor.
Biblioteket består av tre ytor. Ett köksbibliotek, ett rum för filmskapande och en allmän yta för att skapa, spela spel med mera. Runt om i
lokalen finns många olika sorters platser att inta. Men det som ger starkast intryck är ändå själva bemötandet och personalens förhållningssätt
gentemot besökarna. De använder ett könsneutralt språk och värnar
barnens rätt till att själva få definiera sin könstillhörighet eller välja att
inte definiera sig. Personalen försöker anpassa sitt bemötande utifrån
barnen och vad de vill sysselsätta sig med. De finns en beredskap för
olika aktiviteter. Köket med tillhörande köksbibliotek, det vill säga att
man kan låna köksapparater, används flitigt och är en mötesplats i biblioteket. Jag lämnar bibliotek TioTretton med en häftig känsla av att de
lyckats förverkliga verksamheten att bjuda in tio- till trettonåringarna
att vara delaktiga. Jag fantiserar om liknande bibliotek för fler åldergrupper, varför inte ett för seniorer?
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Prioriterad målgrupp: Barn och ungdomar
Biblioteket kan öppna dörrar till nya världar, ta med dig på en
resa jorden runt och ge dig många nya vänner. Här hittar du
roliga, spännande och äventyrliga böcker som stimulerar, väcker
läslust och ger svar på många frågor.
Med ovanstående ord beskrivs Vallentunas biblioteks verksamhet för
barn och unga på bibliotekets webbsida. Styrdokument som påverkar
barn och ungdomsverksamheten på bibliotek är förutom bibliotekslagen bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom rekommendationen På barns och ungdomars villkor – rekommendationer
för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet som är en tolkning av
Barnrättskonventionen fick barnperspektivet ett starkare fäste på bibliotek. Rekommendationerna lyfter fram 12 punkter som syftar till att
barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet (Sandin 2011, s. 34)
I Sverige är det Barnombudsmannen (BO) som följer upp hur Barnrättskonventionen implementeras i olika verksamheter. På regional nivå
har flera region- och länsbibliotek länge arbetat med att rekommendationerna ska omsättas i praktiken. Två av rekommendationer är:
• Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars
personlighetsutveckling, liksom deras utveckling till aktiva,
demokratiska samhällsmedborgare.
• Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i
lokalsamhället.

Stocksunds bibliotek i Danderyds kommun
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Den sista punkten är extra intressant ur lokalsamhällesperspektiv. Hur
är utbudet för barn och ungdomar i ett lokalsamhälle? Vad kan bibliotek haka i, komplettera och erbjuda? Vilka möjliga samarbetspartners
finns? Hur är det att vara barn och ungdomar i olika lokalsamhällen?
Är några roller och uppdrag för barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten extra viktiga utifrån den lokala kontexten?
För att nå barn och ungdomar arbetar barnbibliotekarier på olika sätt. De flesta samarbetar och bedriver i någon mån uppsökande
verksamhet. För de små barnen är barnavårdscental (BVC) och förskolor viktiga institutioner. För äldre barn är fritidsgård, föreningar
och kulturaktörer möjliga samarbetspartners. Vissa samarbeten är mer
självklara än andra. Samarbeten mellan BVC och bibliotek har en lång
tradition och barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag
– att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. På flera håll i landet finns en väl utbyggd samverkan mellan barnhälsovård, logopedi
och bibliotek. Språkkedjan i Region Halland och Språknätet i Uppsala län är goda exempel. I skriften Samarbete mellan folkbibliotek och
barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning
från region Halland beskrivs gemensamma metoder i arbetet med små
barns språkutveckling som identifierats. Rapporten föreslår en rad utvecklingsområden som handlar om just samverkan. En slutsats är att
samverkan mellan bibliotek och BVC måste bygga på ömsesidighet.
Att gemensam planering och mål identifieras och upprättas, och att
de båda parterna arbetar med att uppfylla dem. Dessa slutsatser går att
applicera i många sammanhang när det gäller samarbeten och samverkan (Lundh et al. 2014).
Det finns flera goda exempel på bibliotek som har fördjupade samarbeten med förskolor och öppna förskolan eller familjecentraler som det
heter på vissa håll. I Mölndal har man till och med litteraturorienterade
förskolor. I en inspirationsskrift om förskolor med litteraturprofil på
webbplatsen för Mölndals kommun beskrivs det:
En förskola med litteraturprofil:
• använder litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet,
• ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning,
• samverkar aktivt med biblioteket.
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I Salem har biblioteket sedan flera år arbetat med läsombud på förskolorna i kommunen. Förskolorna besöker regelbundet biblioteket, biblioteket deltar på förskolornas föräldramöten och träffar anordnas för
läsombuden. Allt med syftet att stödja och inspirera såväl förskolor som
vårdnadshavare till att läsa med och för barnen (Länsnytt 2016:3-4,
s.12).
I och med att skolbibliotek finns inskrivet i skollagen sedan 2013
skulle folkbiblioteken kunna ha fokus på barn och ungdomar på fritiden. Hur man lokalt organiserar skolbiblioteksverksamhet skiljer sig
åt utifrån de lokala förutsättningarna. Jag anser dock att det varken
är rummet eller medierna som skapar ett bra skolbibliotek utan kompetensen. Medier, it och rummet är verktyg för att uppnå målen med
skolbiblioteksverksamheten. Ett folkbibliotek kan inte ersätta ett skolbibliotek då de har olika uppdrag.
Eftermiddagsbiblioteket på Stockholms stadsbibliotek
Ett bibliotek som funderat på hur når man barn och ungdomar på deras fritid är Stockholms stadsbibliotek. De fick 2014 i uppdrag att satsa
på barn 9-12 år på fritid. Dåvarande projektledaren Lovisa Furendal
Berndt berättar om uppdraget och hur de tog sig an det. De valde att
benämna projektet ”eftermiddagsbiblioteket” vilket de definierade som
en möjlighet för barn mellan 9 och 12 år att vara på en trygg
och läsinspirerande plats efter skolans slut, på helger och på lov.
Antingen själva eller tillsammans med kompisar. Målgruppen ska
genom eftermiddagsbiblioteket känna läslust, trygghet och
delaktighet.
Initialt satsade man på de stadsdelar i Stockholms stad som ingick i ett
dåvarande Växtplatsprojekt som leddes av Kulturstrategiska avdelningen på kulturförvaltningen i Stockholms stad. Det som ingick i projektet var stadsdelarna: Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och Tensta/
Rinkeby. De fem Växtplatserna hade enligt projektbeskrivningen målet att med samlade resurser, samarbete med stadsdelsförvaltningen och
en gemensam lokal agenda öka den kulturella tillväxten. Inventering
och kartläggningar gjordes i de fem stadsdelarna. Med hjälp av kartor
presenterades var de lokala kulturaktiviteterna fanns och hur de förhöll
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sig till varandra. Syftet var att öka samspelet mellan de aktiviteter och
rörelser som framkom. Underlagen var ett stöd för arbetena med målen
att kulturen ska nå fler, bli mer tillgänglig och involvera medborgarna.
Stockholms stadsbibliotek gjorde även en kartläggning och inventering om: Vad gör Stockholms stadsbibliotek och vad gör andra bibliotek för barn och ungdomar? Vilka behov finns från personalens sida?
Vad önskar barnen? I kartläggningen redogjordes för statistik om antalet i åldersspannet 9-12 år som bor i Stockholm stad. Statistiken fick
man fram genom databasen Statistik om Stockholm.

Projektledaren läste även olika undersökningar och underlag om
barn och ungdomars kulturvanor, fritidsvanor och medievanor. En
omvärldsbevakning av vilka aktiviteter andra bibliotek erbjuder och
arrangerar för målgruppen gjordes också. I arbetet framkom några viktiga aspekter att ta hänsyn till i utformandet av eftermiddagsbibliotek,
till exempel trygghet, delaktighet, låga trösklar, lust och läsning utifrån ett vidgat textbegrepp. Det innebär att läsning också kan innebära
att lyssna, titta på film och bilder. Läsambassadören åren 2015-2017,
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Anne-Marie Körling, brukar på sin blogg www.korlingsord.se lyfta
fram alla de sammanhang i vardagen där vi läser, allt från textremsan
på TV, recept, kvitton, SMS, på skärmar och löpsedlar till längre texter.
I projektet eftermiddagsbiblioteket togs det fram en folder med olika
förslag, tips och metoder för de andra biblioteken inom Stockholms
stadsbibliotek om hur de kan arbeta med målgrupperna. Eftermiddagsbiblioteket är ett sätt att arbeta med att nå fler barn och ungdomar på
deras fritid. I en uppföljning av satsningen visar det sig att såväl lån
som besök av barn i målgruppen för projektet har ökat på Stockholms
stadsbibliotek säger Lovisa Berndt Furendal.
Samarbete idrottsföreningar och bibliotek
För att nå barn och ungdomar är lokala samarbeten en möjlighet.
Många bibliotek har samarbeten med lokala aktörer. 2013 gav regeringen Statens kulturråd uppdraget att i samråd med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna inspirera idrottande barn och unga att
läsa. Kulturrådet kallar satsningen för Paus – du och en bok. Syftet var
att väcka intresse för litteratur och läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust. Flera framgångsrika projekt samarbetar med lokala
idrottsprofiler som besöker idrottslag för att prata om läsning och visa
att idrott och läsning kan förenas. I Upplands Väsby bedrev man un-
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der 2014-2015 projektet Bokkickar. Syftet var att sporra killar i åldern
11–14 år att läsa mer på sin fritid. Viktigt var också att engagera föräldrarna till att bli läsande förebilder. 2015 deltog två innebandylag. De
hade en skrivworkshop med skrivpedagogen Malin Isaksson. Lagen
läste också boken Avspark av Tom Palmer och fick sedan träffa författaren under en kväll på biblioteket. I de aktiviteter som genomfördes
deltog även föräldrarna vilket var givande eftersom de blev påminda
om glädjen och vikten av att inspirera barn och ungdomar till läsning. I
Upplands Väsby startades under 2016 också ett minibibliotek i ett stall.
En slutsats av PAUS är att idrottsledaren är en nyckelperson i läsprojekten, som förebild för både barn och unga samt vuxna i deras närhet.
Kulturrådet har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna därför tagit
fram en inspirationsskrift, Idrott och läsning – ett Dreamteam, som ger
handfasta tips till idrottsledare som vill satsa på sina unga idrottare
genom läsning (Länsnytt 2016:1, s. 5).
Ungdomar och unga vuxna i Vallentuna: en inventering.
Genom att göra kartläggningar kring vilka aktörer och sammanhang
som finns för målgrupperna i en kommun kan bibliotek bli medvetna om vilka behov och utmaningar som finns lokalt. Utbudet, möjligheterna och utmaningarna är inte desamma överallt. För att testa
hur man kan få ökad kännedom om ungdomar och unga vuxna i ett
lokalsamhälle gjorde Sofie Samuelsson på Regionbibliotek Stockholm
en inventering och kartläggning om ungdomar i Vallentuna. För arbetet användes statistik, dokument, undersökningar och kommunens
egen information. I en djupare studie hade det även varit aktuellt att
intervjua och prata med olika personer. Syftet var att ta reda på vad det
gick att få kännedom om och vilka källor som är relevanta att använda.
Även om alla kommuner har olika mycket information på sina webbsidor så tror jag att detta är applicerbart för andra bibliotek. Metoden
skulle kunna användas även för andra prioriterade målgrupper.
De källor som användes var:
Statistik från SCB för att få underlag om befolkningen i
Vallentuna.
Myndigeten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
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har webbplatsen ungidag.se för ungdomsfrågor. MUCF samlar
statistik om ungas villkor från tolv myndigheter.
Ungdomsenkäten Lupp – lokal uppföljning av
ungdomspolitiken är ett verktyg för att ta reda på hur ungas
livssituation ser ut lokalt, deras erfarenheter och synpunkter.
Frågorna i enkäten kan ge kommuner svar på hur unga ser på
inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till
arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin
egen framtid.
Vallentuna kommuns webbplats
En rejäl inventering gjordes av kommunens webbsida och de styrdokument som fanns tillgängliga, till exempel Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017. På webbsidan fanns en mängd information, bland
annat om:
• Skolverksamheter.
• Antalet arbetslösa och insatser för de som söker arbeten.
• Ungdomsmottagningar.
• Lokala föreningar.
• Fritidsanläggningar i kommunen.
• Aktiviteter och mötesplatser för unga i kommunen. Fritidsgårdar,
ungdomens hus, fritidsklubb för ungdomar och unga vuxna med
funktionsnedsättning. Kulturskolan, aktiviteter för unga och
tillgång till olika lokaler.
I inventeringen framkom även att i Vallentuna finns sedan december
2012 ett ungdomsråd med koppling till fritidsnämnden. Syftet med
ungdomsrådet är att ge ungdomarna i Vallentuna ökat inflytande i
kommunala frågor som rör ungdomars fritid.
Det tog sammanlagt 14 timmar för Sofie att gå igenom alla källor
och sammanställa resultaten. Sofie säger följande om kartläggningen:
– Jag fick en överblick och kännedom om Vallentuna kommun
ur ungdomsperspektiv vilket är värdefullt. Utöver detta finns det
en hel del att fundera på, exempelvis vem räknas som ungdom
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och ung vuxen? Hur är det att vara ungdom idag? Hur kan
biblioteket få ett ökat samspel med ungdomar och ta tillvara
på deras erfarenheter och behov? Hur kan jag förhålla mig till
det statistiken säger utan att i tanke och handling reproducera
stereotypa och platta bilder om unga människor?
Sofies beskrivning vittnar om att hennes undersökning väckte många
frågor till exempel om hur det är att vara ung idag. Att samtala och
skapa relationer med barn, ungdomar och aktörer i lokalsamhället är
därför relevant för att tillsammans med dem utforma bibliotekets verksamheter.

83

Berättelse från Kista
Tunnelbanestationen innan Kista heter Kymlinge och används inte.
Det är därför en lång bit för tunnelbanan att köra från Hallonbergen
till Kista som ligger i det så kallade Järvaområdet i Stockholm. Jag
kliver av tunnelbanan och ser flera av de it-företag som finns i Kista
och som gör att området har ett stort antal dagpendlare. Runt omkring
dessa företag finns olika sorters bostadsområden, främst radhus och
höghus. I Kista bor människor från hela världen och genomsnittsåldern
är yngre än i riket. Tidigare låg biblioteket vid Kista torg, intill Kista
folkhögskola. 2014 invigdes biblioteket i dess nya lokaler inne i Kista
galleria. Sedan dess har besöken stadigt ökat. 2015 fick Kista bibliotek
utmärkelsen Årets bästa nybyggda bibliotek i världen och uppmärksamheten kring biblioteket har varit stor. Drivande i processen för att
bygga biblioteket var förutom kulturförvaltningen i Stockholms stad
även det fastighetsbolag som då ägde Kista galleria.
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Jag går genom affärsgallerian för att komma till biblioteket som ligger en trappa upp bredvid ett kafé. På vägen dit hinner jag tänka på
vilken betydelse det har för mig att det finns en icke-kommersiell plats
att besöka här, något mer utöver affärer. Biblioteket har generösa öppettider, samma som gallerian, 362 dagar per år. Biblioteket är 2400
kvadratmeter och lokalen är uppdelad flera zoner. I den välkomnande
entrén finns en yta som används till programverksamhet. Jag går en
runda för att se vad som händer i biblioteket. Det finns 20 studierum
som går att boka. De flesta rummen är den här dagen upptagna av
mindre grupper, jag gissar att det är studenter. Ett par personer tittar på medierna i hyllorna och på barnavdelningen finns några barn
och deras föräldrar. Den fina väggmålningen av Stian Hole lyser upp
barnavdelningen. I ena hörnet av biblioteket finns den så kallade blackboxen. Där hålls författarsamtal, föreläsningar, poddcastinspelningar,
teater och samtal. De mångspråkiga medierna står strategiskt utspridda
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Bokbläddrare

i biblioteket. Bilderböckerna på andra språk står intill de på svenska.
Ur mitt perspektiv lyckas biblioteket lyfta fram att flerspråkighet är en
rikedom. Här och var i biblioteket finns digitala lösningar, de så kallade bokbläddrarna blir en del av exponeringen av böcker. Stora digitala
skärmar för information finns på flera platser i biblioteket. I bibliotekets lounge kan man läsa tidningar och tidskrifter på ipads. Där finns
också hängmattor intill de stora glasfönstren. Från dem ser man folklivet nere i gallerian. I ungdomshörnan är det fullt med folk. Några som
hänger, ett par som läser, andra pratar och en del kikar på sina mobiler.
Att betrakta läsning ur ett vidgat textbegrepp är självklart för biblioteksmedarbetarna. Delvis beror det på att man har anställt medar86

betare med olika utbildningar. Medarbetarna är också lyhörda för användarna och deras möjligheter till delaktighet. Att våga experimentera
och att vara öppen för olika lokala samarbeten är också ledord för verksamheten. Genom samarbeten byggs relationer och relationsbyggandet
är något som före detta enhetschefen Elisabeth Aquilonius är extra nöjd
med. Särskilt alla de relationer som biblioteket byggt med barn och
unga i Järvaområdet och att involvera dem i biblioteksverksamheten.
Det som jag ta med mig från Kista bibliotek är berättelserna om hur
användarna uppskattar biblioteket och vad det betyder för dem, som en
plats för lärande, delaktighet, inspiration och möten. Allt det där som
får oss som individer att växa.
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Mångspråkig biblioteksverksamhet
Bibliotekslagen anger att biblioteken ska prioritera följande:
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska
Det inbegriper många olika perspektiv och verksamheter. För
biblioteken handlar det om att
spegla den mångfald som finns
i lokalsamhället och att vara
relevant för de invånare och
människor som rör sig i samhället.
Bibliotekens uppdrag handlar dels om att stödja individer
som vill lära sig svenska och dels
insatser för att främja flerspråkighet. Viktoria Lagerqvist lyfter i sin rapport Språk, makt och
hållbar biblioteksutveckling vikten av att bibliotek ser flerspråkighet som en rikedom och att
enspråksnormen fortfarande är
stark i samhället och på bibliotek. I boken Det mångspråkiga biblioteket – en nödvändig utopi skriver
olika medarbetare från bibliotek i hela Sverige om hur de arbetar med
att skapa bibliotek som speglar deras befolkningsunderlag. Det finns
även ett par inslag från forskare om flerspråkighet som tillgång.
Som för de övriga prioriterade målgrupperna är det värdefullt att få
överblick över vilka aktörer som finns lokalt. Om det finns nyckelpersoner som arbetar gentemot målgrupperna samt fundera på bibliotekets
uppdrag och roll. Genom att analysera cirkulationsstatistik kan underlag fås fram över vilka språk som lånas ut. Det ger dock bara indikatorer över vilka språk som lånas på biblioteken, fler språk kan finnas
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representerade i kommunen. Kommunikation med modersmålslärare i
kommunen kan ge underlag över vilka språk som är aktuella som modersmål i kommunen. Att undersöka vilka olika föreningar som finns
representerade kan vara en kontaktväg till målgrupperna.
I rapporten Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län av
Ulla Hjortron ges en genomgång av läget för mångspråkig biblioteksverksamhet i Uppsala län. Hon konstaterar att SFI är en viktig kanal för att komma i kontakt med målgrupperna, samtidigt som vuxna asylsökande och papperslösa som vistas i Sverige inte har rätt till
SFI-undervisning. Integrationssamordnare är en aktör för att få kännedom om aktuella lokala förhållanden (Hjortron 2014).
När det under hösten 2015 kom många nyanlända och asylsökande till Sverige var biblioteken snabba på att ställa om sina verksamheter och ta emot alla dem som sökte sig till biblioteken. I Norrtälje
kommun tillkom flera asylboenden och bokbussen beslöt snabbt att
utöka sina turer dit. Bibliotekarie Maria Anderberg berättar följande i
Länsnytt 2016:1:
När vi besöker ett asylboende förstärks bemanningen och vår
SFI-kontaktperson Kerstin ansluter. Det kan bli väldigt intensiva
90 minuter. Vi tar fram lexikon och grammatikor, lättlästa böcker
på svenska och engelska samt lite skönlitteratur på andra språk. Vi
tipsar om språkträning på internet och det blir mycket prat och
skratt.
Det finns många fler fina exempel på hur bibliotek snabbt öppnade
upp sina verksamheter för alla människor som är på flykt. Bibliotek har
möjliggjort för papperslösa att få lånekort. Det erbjuds fler språkkaféer
och har blivit ökad tillgång till medier på de språk som är representerade i kommuner. På Internationella bibliotekets webbsida finns material,
tips och information kring mångspråkiga medier, bland annat för olika
inköpskanaler.
Rapporten Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället togs fram
2015 av MIKLO på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Uppdraget vara att undersöka asylsökande och nyanländas behov och tankar
om bibliotek. Det genomfördes fokusgrupper med både asylsökande
och biblioteksmedarbetare på flera bibliotek i länet. Av rapporten fram89

går att tre fjärdedelar av de asylsökande som intervjuades besöker bibliotek regelbundet för att till exempel få tillgång till internet och datorer.
Kopiering och att få hjälp med diverse spörsmål är andra ärenden till
biblioteket. Flera upplever också biblioteket som en mötesplats där de
får möjlighet att träffa andra i liknande livssituationer. Biblioteket blir
ett tidsfördriv i en tillvaro där det inte finns så mycket annan meningsfull sysselsättning. De framkom även att många har ett stort behov av
att dela med sig av sina berättelser och erfarenheter, något som bibliotek kanske inte riktigt kan härbärgera.
Kompetens inom fler språk är något som de flesta bibliotek är i stort
behov av. I Härnösand har man inrättat en så kallad teknikpunkt. Där
arbetar personer som talar flera språk. Satsningen kom till genom samarbete mellan kommunens enhet för Arbete och Integration och Härnösands bibliotek. Deras uppdrag är att stödja bibliotekens användare
med frågor om kopiering, datorer och inloggningar berättar bibliotekschefen Susann Hägglund.
Ett annat projekt värt att nämna är Ny i Västerås. En tjänsteman
inom kommunen fick i uppdrag att inventera vilka insatser som gjordes för utlandsfödda personer. Ett av målen var att genomföra kartläggning av pågående verksamhet kring integration bland myndigheter, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, politiska föreningar,
intresseorganisationer och föreningar. Inventeringen visade att det
görs en mängd olika insatser men också vilka behov och brister som
finns, till exempel behovet av lokaler. Genom kartläggningen kunde
man även koppla samman verksamheter och personer. Projektet visar
på möjligheterna att ta reda på vad som görs och av vem men också
att fungera som mäklare mellan olika verksamheter. Information om
projektet hittade jag via Västerås kommuns webbsida.
Mångspråkig biblioteksverksamhet handlar också om hur man
kommunicerar bibliotekets verksamheter och innehåll. Hur man kan
presentera biblioteket på ett lättförståeligt sätt för den som inte är så
kunnig i svenska eller kanske till och med är illitterat. Biblioteken i
Botkyrka kommun har under flera år arbetat med detta. Lättläst på
bibliotek handlar enligt dem inte enbart om medier utan även om information om bibliotekets skyltning, förhållningssätt och kommunika90

tion. Bibliotekarierna Peter Björkman och Cornelia Boheman Callmer
skriver följande om projektet Biblioteksrummets läsbarhet i Länsnytt
2016:3-4, s. 13.
Syftet med projektet Biblioteksrummets läsbarhet är att stärka
betydelsen av andra kommunikationsformer och sätt att läsa på än
just text, samt finna metoder för att göra biblioteksrummet mer
välkomnande och lättläst med hjälp av visuell kommunikation.
Utifrån detta läsbarhetsperspetiv utvecklar vi bibliotekens
lånekvitton, skyltning och placeringar samt bibliotekets entréer.
Projektet i Botkyrka är lärorikt och 2016 fick de priset som årets lättlästa bibliotek. Det finns mycket mer att säga om mångspråkig biblioteksverksamhet men jag sätter nu punkt.

På Sollentuna bibliotek har de inrättat ett rum som de benämnt
Ny i Sverige. Där finns medier och material och sittplatser som
bland annat används för bibliotekets populära språkkaféer.
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Nationella minoriteter
Under våren 2014 fördjupade jag mig i nationella minoriteter och minoritetsspråk vilket resulterade i Förstudie om nationella minoriteter och
bibliotek. Sveriges fem erkända nationella minoriteter är: sverigefinnar,
romer, tornedalingar, samer och judar. Samer tillhör även ursprungsbefolkningen. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets
språk innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk i diverse sammanhang.
Den viktigaste slutsatsen i min förstudie är att det finns behov av att
öka kunskapen och förståelsen om nationella minoriteter på biblioteken för att kunna arbeta medvetet med medieinköp, program, aktiviteter och information i samarbete med minoriteterna och dess aktörer.

Barnhörna, Maanaj sijjie, Åre Bibliotek
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Det finns också behov av att bibliotek bidrar till att öka kunskapen och
förståelsen om nationella minoriteter i majoritetssamhället. En annan
slutsats är att de kommuner som är ett förvaltningsområde för finska
även har en medvetenhet om de andra minoriteterna. Flera av de kommuner som är förvaltningsområde har en minoritetssamordnare. Den
personen är ofta en nyckelperson i arbetet med att höja kunskapen om
nationella minoriteter. I Stockholms län är hälften av kommunerna
förvaltningsområde för finska.
I förstudien konstaterade jag att bibliotekens önskvärda arbeten med
nationella minoriteter framförallt rör sig inom tre områden:
• Informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella
minoriteterna i majoritetssamhället.
• Tillhandahålla medier, kultur och programverksamhet på
minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som
nationella minoriteter.
• Bidra till revitalisering av språken och kulturerna, framförallt för
barn och unga (Bengtsson 2014).
Många bibliotek funderar över hur man ska få ökad kännedom om vilka minoritetsspråk som talas i kommunen och hur man kan nå ut. Alla
kommuner och lokalsamhällen har sin egen kontext och befolkningsunderlag och måste därför hitta sin egen väg och strategi för att arbeta
med dessa områden. I Nationella minoriteters rättigheter – En handbok
för kommuner, landsting och regioner ges exempel på hur man kan kartlägga sitt lokalsamhälle kring de nationella minoriteterna. Kartläggning kan göras via enkäter, intervjuer, samarbeten med olika föreningar, religiösa samfund och organisationer. Det finns föreningar på såväl
riksnivå som på lokal nivå. Genom att bibliotek får kontakt med dem
kan dörrar öppnas till samarbeten. Via skolor och förskolor kan man
få information om vilka minoritetsspråk som talas i kommunen. Det
gäller att vara uppfinningsrik och ödmjuk i arbetet med att få ökad
kännedom om sin kommun. Att arbeta proaktivt med att synliggöra minoriteterna genom exponering av medier, information, tillfälliga
skyltningar, programverksamhet och samtal med mera. Och samtidigt
försöka komma i kontakt med målgrupperna (Bengtsson 2014).
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När det gäller personer som är födda i Finland, och personer som
har minst en förälder eller minst en far- eller morförälder som är född
i Finland, finns kommunspecifik statistik hos Statistiska Centralbyrån
(SCB). Det var Sisuradio som 2010 beställde statistik över antalet personer med finländskt ursprung i Sverige från Statistiska centralbyrån.
Det framgår inte vilket språk personerna talar eftersom det i Sverige
inte förs någon statistik över befolkningens modersmål. I rapporten
Sverigefinnar och finska språket finns bearbetade tabeller över statistiken
kommunvis i bilaga 2 (Huss, 2012).
Hur bibliotek arbetar och tar sig an nationella minoriteter ser olika
ut. Allt ifrån att bibliotek har ett par böcker på ett eller flera minoritetsspråk, uppmärksammar nationaldagar, har filmvisningar, gör tillfälliga
skyltningar och programverksamhet till att ha strategiska samarbeten
och planer för verksamheten. Om det finns ett samråd för minoriteter
i kommunen är det ett värdefullt nätverk att delta i. (Bengtsson 2014)
Att ha information om biblioteket på minoritetsspråk kan också vara
en viktig insats. Nykvarns kommun är förvaltningsområde för finska.
På bibliotekets webbsida informerar de på finska om bibliotekets medier och verksamheter för målgruppen.
Det pågår även insatser kring att utveckla digitala medier och appar för språkträning. Språkbad och språkväskor är andra metoder för
att revitalisera språken. Finlandsinstitutet bibliotek bedrev 2014-2016
projektet Läs för barnbarnen som handlade om att få pensionärer att
läsa för barn i förskolåldern berättar Anna-Leena Forsberg på Finlands
institutet.
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Umeå bibliotek

I Umeå kommun finns flera minoritetsspråk representerade. Det
finns samråd för de olika minoritetsspråken men också gemensamma
kontaktytor och mötesformer. En person från kulturenheten ingår i
samråden. På stadsbiblioteket i Umeå som är inrymt i kulturhuset Väven är minoritetsspråken väl exponerade i en egen avdelning och det
finns rikligt med olika sorters medier (Bengtsson 2014).
Leif Mårtensson, ledningskoordinator i Umeå kommun, gjorde under 2013 en studieresa till Kanada och USA med fokus på nationella
minoriteter. I en reserapport skriver han:
Att erbjuda biblioteksservice för olika minoriteter är så mycket
mer än att ha ett mediebestånd på de fem olika språken. Det är
också mer än att ha något enstaka program med en finsk eller
samisk författare och dylikt. Det är mer en konceptuell hållning
och ambition om hur ett bibliotek skall låta olika minoriteter
synas (Mårtensson, 2013).
Samråd är ett nyckelord i minoritetspolitiken. Man jobbar inte för eller
åt minoriteterna utan tillsammans med dem.
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Tomas Skimutis träskulptur, Äpplet, på Härnösands bibliotek.
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Avslutningsvis
I det här kapitlet har jag gett olika exempel på hur bibliotek kan nå fler
av de prioriterade grupperna. Det finns fler prioriterade målgrupper än
vad jag har nämnt, exempelvis personer med syn- och hörselnedsättning. I Norrbotten ger man regelbundet boktips på teckenspråk.
Några områden att fundera på om bibliotekens prioriterade grupper
i lokalsamhället är att:
• Undersök hur demografin ser ut, vilka aktörer som finns, och vad
som kännetecknar det här lokalsamhället.
• Identifiera vilka prioriterade grupper som biblioteket behöver nå.
• Ta reda på vilken kunskap om målgrupperna som är bra att ha,
exempelvis lagstiftning.
• Ta kontakt med nyckelpersoner för målgruppen till exempel
fritidssamordnare, anhörigkonsulent och minoritetssamordnare.
• Fundera på hur man kan skapa delaktighet i de aktiviteter och
verksamheter som biblioteket erbjuder målgruppen.
• Undersök på vilket sätt man bäst kommunicerar med
målgruppen/individerna. Är det via e-post, annonser, sociala
medier, affischer/flyers eller muntligt.
Förutom ovanstående punkter finns det mycket som påverkar hur väl
bibliotek arbetar med och når de prioriterade grupperna. Det är områden som inrymmer en mängd olika frågor och faktorer och som inte
ryms inom denna skrift.
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Rinkebystråket
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Bibliotek och
samhällsutveckling
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Berättelse från Herresta bibliotek
Både biblioteket och området som jag ska besöka är så nybyggt att
GPS:en varken hittar biblioteket eller adressen. Jag blir därför några
minuter sen till min träff på Herresta bibliotek i Barkarbystaden, Järfälla kommun. Området är beläget på ett före detta flygfält för militärt
och civilt flyg. På platsen finns sedan ett flertal år en handelsplats med
affärer som nu utökas till att även bli bostadsområde. I byggandet har
man tagit fasta på att använda detaljer från tiden som flygfält. Flyktingförläggningen och äldreboendet har fått namnen Flottiljen och
Majorskan. En flygbana och en före detta hangar har sparats och är
en del av utformningen. Adresserna är uppkallade med anknytning till
tiden som flygfält.
Biblioteket huserar på bottenvåningen i samma hus som Herrestaskolan. Skolan är miljövänligt byggd i trä och invigdes i mars 2016.
Biblioteksmedarbetarna Therese Öström och Linn Dunfalk Norrby
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möter mig och visar runt i biblioteket som består av ett stort rum och
en mindre övervåning. Rymden i biblioteksrummet är enorm, de gula
väggarna och vita hyllorna gör miljön behaglig.
– Än så länge har vi inte så mycket medier, i dagsläget cirka 4700
berättar Therese. Jag är extra nyfiken på att höra om hur det är att vara
ett nytt bibliotek i ett område som är under stark expansion. I dagsläget
bor ett par tusen människor i de nybyggda husen men det planeras för
30 000 invånare. Tunnelbanestationen Barkarbystaden invigs förhoppningsvis 2024.
– Det är intressant att arbeta i ett område som är under uppbyggnad
även om det svårt att veta vilka som kommer att flytta in. Vi upplever
att det är lätt att samarbeta med olika aktörer som BVC och förskolor.
Alla är ju på sätt och vis nya och det finns inga direkta traditioner att ta
hänsyn till, säger Linn och Therese.
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Totalt är man 2,6 tjänst biblioteksmedarbetare. Biblioteket har öppet måndag-torsdag + lördag och är kvällsöppet två dagar i veckan.
Innan biblioteket öppnar för allmänheten klockan 12 har förskolor,
BVC-grupper och skolan tillgång till biblioteket. Skolan köper 5 timmar i veckan och ger medieanslag på 20000 kronor per år.
– Att finnas i skolan har fördelen att vi möter barnen i området. Ett
flertal barn och familjer passar på att besöka biblioteket när skolan är
slut för dagen. Vi hoppas förmedla att biblioteket är till för alla och att
miljön är tillåtande, avslutar Linn och Therese vårt samtal.
Jag lämnar biblioteket, promenerar genom Barkarbystaden och tänker på några rader som står i biblioteksplanen för Järfälla 2014-2017:
”Bibliotek är arenor för människors strävan att lära och utvecklas och
därmed kunna vara delaktiga i samhället.” Jag tänker att biblioteket i
Herresta har stor potential att utvecklas till vara en arena för just detta
(Biblioteksplan för Järfälla 2014-2017).
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Samhällsbyggande
Tänk er en stad eller ett samhälle. Kanske den ort där ni själva bor.
En mängd olika funktioner finns och behövs för att ett samhälle ska
fungera. Allt från bostäder, kollektivtrafik, allmän belysning, offentlig
och kommersiell service, kulturinstutitoner, mötesplatser till exempel
parker och bibliotek. Stadens ljud, dofter och intryck skapar atmosfären tillsammans med alla människorna som vistas och bor där. Sociala- och hållbarhetsaspekter behöver vävas in, finnas och tas hänsyn till.
Allt detta är delar i samhällsbyggandet. Kultur, folkbildning, mötesplatser och bibliotek är funktioner som kittar samman ett samhälle och
som bidrar till känsla av sammanhang, möjlighet till möten, bildning,
upplevelser, gemenskap, delaktighet och en meningsfull tillvaro. Platser har också olika betydelser dels för själva orten men framförallt för
dess invånare och deras identitetsprocesser.
I mitt arbete med att förstå och få kunskap om lokalsamhället blev
samhällsplanering något som ständigt återkom. Följande kapitel handlar om samhällsplanering och medborgardialoger. Men först några begrepp och utgångspunkter.
Några begrepp och utgångspunkter
Urbanisering, segregering och gentrifiering är tre företeelser som ständigt återkommer när det gäller samhällsbyggandet. En närmare presentation är därför angelägen inför kommande resonemang.
• Urbanisering innebär inflyttning till städer. Ökad befolkning
kräver fler bostäder, offentlig service, infrastruktur, kollektivtrafik,
arbetsplatser, handel och utbud av kultur och fritid (Rönnlund
2016, s. 136).
• Gentrifiering innebär att invånarna i en stadsdel successivt byts
ut eller trängs undan. Begreppet etablerades på 1960-talet av Ruth
Glass. Hon använde det för att beskriva förändringen i en stadsdel
i London där lågadel –gentry flyttade in (Ibid. s. 140).
• Segregering betyder åtskillnad och innebär att olika
befolkningsgrupper (åldersgrupper, socioekonomiska och
etniska) bor åtskilda. Ofta använder man segregation när man
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talar om utsatta bostadsområden men ”De etniskt homogena
och resursstarka villaområdena har en betydligt mer ensidig
befolkningssammansättning än de mångetniska förortsmiljöerna
och bidrar alltså egentligen i högre grad till åtskillnaden i
boendet” (Socialt hållbar stadsutveckling: en kunskapsöversikt
2010, s. 20).
Hållbar samhällsutveckling
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS
2050, beskrivs hållbar utveckling som:
Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för
alla människor nu och i framtiden. Utgångspunkten i RUFS 2050
är att människan är i centrum, att ekologin sätter ramarna och att
ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling
(RUFS 2050 (2016), s. 14).
Begreppet är mångdimensionellt och innehåller aspekterna ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet som behöver samspela och stödja varandra. Hållbar utveckling blev allmänt känt och spreds genom den så
kallade Brundtlandkonferensen, 1983 (Tunström et al.).

ekonomisk

ekologisk
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social

I september 2015 kom
FN:s nya globala mål för
hållbarhet som ersätter
de tidigare från 2000.
Förutom att fortsätta att
minska fattigdomen och
bromsa klimatförändringar
är målen ”att stärka
respekten för de mänskliga
rättigheterna i världen.
Från att ha haft mest fokus
på miljöfrågor innehåller
begreppet numera fler
områden. FN har även
lagt till begreppet resiliens

vilket innebär att bygga in motståndskraft och anpassningsförmåga
till förutsedda och oförutsedda förändringar. Till exempel att en
sjö kan återhämta sig efter att ha blivit försurad (Ibid. s. 31).
Social hållbarhet
Social hållbarhet är den dimensionen i den hållbara utvecklingen som
kan upplevas som svårast att definiera. Det finns inte 2016 någon accepterad definition av begreppet. I mångt och mycket handlar det om hur
människor interagerar med varandra på individ, grupp och samhällsnivå. Social hållbarhet har även många beröringspunkter med folkhälsa.
Folkhälsomyndigheten ger följande beskrivning på sin webbsida:
Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska
samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt
förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett
samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende
till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
2015 tillsattes Kommissionen för social hållbarhet i Stockholms stad. I
rapporten finns underlag och analyser om de utmaningar som Stockholms stad står inför. I rapporten Skillnadernas Stockholm står det:
En ojämlik stad begränsar individens möjligheter att förverkliga
det liv den eftersträvar. För stor ojämlikhet underminerar också
den sociala sammanhållningen och skapar grogrund för sociala
konflikter. Mot denna bakgrund har vi i denna rapport velat ge
en första samlad bild av skillnader i livsvillkor i Stockholms stad
(Skillnadernas Stockholm 2015, s. 80).
Cirkulär ekonomi och delningsekonomi
En växande befolkning med ökad konsumtionskraft leder till allt mer
ansträngda naturresurser världen över. För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi tänka i nya banor. Ett sätt att ta sig an det är cirkulär
ekonomi. Det innebär att man tar tillvara på det mesta, exempelvis kan
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det som är avfall hos en aktör blir en råvara hos en annan (Tunström
et al. 2015).
Delningsekonomi kallas även för kollobarativ ekonomi eller ägodela
och innebär tillgång framför ägande. Det kan till exempelvis handla
om att du ger bort någonting, delar någonting under en kortare eller
längre period, lånar eller hyr ut en resurs eller byter en sak, en tjänst
eller en kunskap mot någonting annat. Eftersom begreppet inbegriper
såväl kommersiella som ickekommersiella verksamheter kan det i nuläget vara problematiskt eftersom det behövs olika lagstiftningar och
förutsättningar för de olika verksamheterna (Adervall et al. 2015).
Peter Alsbjer, länsbibliotek Örebro, har en lista på sin blogg på saker
som man kan låna på bibliotek, exemplen är många och uppfinningsrika.
Ska bibliotek låna ut
saker? Det finns nog inte
ett svar utan varje bibliotek behöver utforma
sin verksamhet utifrån
lokala behov, styrdokument och önskemål.
Om bibliotek ska bidra
till att stötta människor
utifrån deras behov och
bidra till det demokratiska samhället kan utlån
av diverse föremål vara
relevant för bibliotek.

Haninge bibliotek lånar sedan 2016 ut cyklar. Cykelpoolen är ett
samarbete mellan Haninge kommun och Riksbyggen med syftet
att öka cyklandet.
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Samhällsplanering
I samhällsplaneringsprocesserna är många aktörer inblandade och de
har olika ingångar, intressen och agendor. Stockholms län expanderar
och det byggs på många håll. Tillväxt kräver planering. Den fysiska
samhällsplaneringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas, till exempel ny bebyggelse, infrastruktur, parker, mötesplatser
och offentlig service (Lär känna din ort – metoder att analysera orter
och stadsdelar 2006).
I rapporten Platser i praktiken och social hållbarhet – Hökarängen och
andra små centrumbildningar i fokus beskrivs samhällsplanering på följande sätt:
Stadsbyggnad och samhällsplanering är som framgår av förordet
inget neutralt område utan en praktik och ett kunskapsområde
med stora implikationer för människors vardagsliv liksom för
samhället i stort. Det handlar om att få platser att fungera bra
för dem som bor, arbetar eller på annat sätt är involverade i
platsen, och där i sammanhanget ’fungera’ avser hela skalan från
individens möjligheter till självförverkligande, till det för staden
och samhället gemensamma bästa (Koch & Borén 2009, s. 11).
Alla processer påverkar varandra och därför behövs ramar och långsiktighet, helt enkelt – samhällsplanering. De handlar bland annat om
tillstånd och planering för att bygga men även tillgång till energi, vatten, avlopp, avfall och återvinning. De sociala aspekterna i samhällsbyggandet är något som uppmärksammas mer och mer. Att man ska
främja goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö. Det
kan även handla om trygghets- och jämställdhetsfrågor eller att den
fysiska miljön möjliggör möten mellan människor.
Planeringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Det
innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och formuleras i en översiktsplan. Alla kommuner måste ha en översiktsplan, den
ska blicka 15-30 år framåt i tiden och vara ett strategiskt dokument
för kommunen. Detaljplan är ett juridiskt dokument som upprättas
för varje specifikt byggprojekt och som anger vad, var och hur man
får bygga. Samhällsplanering inbegriper även att ta in invånarnas tan107

kar och erfarenheter, exempelvis genom medborgardialoger. Boverket
är myndighet för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket,
medborgardialog 2016).

Planer för Gustavsberg där man bland annat bygger om
den gamla porslinsfabriken Gustavsberg till ett kultur- och
upplevelsehus med namnet Porslinsfabriken. Det är bland annat
biblioteket, Kulturskolans skapande verksamhet, Ungkulturhuset
Gurraberg, Värmdö Scenskola, Gustavsbergs porslinsmuseum
och Gustavsbergs Konsthall som flyttar in i huset. Det beräknas
invigas våren 2018.
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Aktörer som är involverade i samhällsbyggandet är såväl kommersiella som offentliga aktörer, politiska och ekonomiska makthavare,
fastighetsägare och invånare. I byggprocesserna ingår många olika
yrkesgrupper som byggherrar, arkitekter, jurister, samhällsplanerare,
kulturgeografer, miljövetare, ingenjörer, etnologer, kulturvetare, trädgårdsmästare, sociologer, arkeologer, konstnärer och antikvarier. I större städer kan det på kommunal nivå finnas stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, stadsantikvarie, samhällsplanerare och miljövetare som
arbetar tvärsektionellt med planerings- och byggprocesser (Lär känna
din ort – metoder att analysera orter och stadsdelar 2006).
I den kommunala organisationen finns olika namn för de avdelningar som arbetar med frågor kring samhällsplanering och samhällsbyggnad, till exempel samhällsbyggnadsförvaltning, samhällsplanering,
Bygga, bo & miljö eller stadsbyggnadskontor. För att få större kännedom om vad som pågår i sin egen kommun är det en bra början att titta
på kommunens webbsida.
Jag har läst översiktplaner för ett par kommuner i Stockholms län
vilket varit intressant. I dem ges ofta en gedigen beskrivning av kommunen som kan vara värdefull för biblioteksmedarbetare att ta del av.
Det finns även regionala översiktsplaner.
Regional översiktsplan – RUFS 2050
Regional samhällsplanering i Stockholms län samordnas av Tillväxtoch regionplanenämnden på Stockholms läns landsting. Regionplaneavdelningen har huvudansvar för den regionala fysiska planeringen i
länet, till exempel frågor om energi, klimat, bostäder, miljö och infrastruktur. De arbetar också med en regional utvecklingsplan, så kallad
RUFS. Den första kom 2010. Under 2015 påbörjades ett arbete med att
ta fram en ny Regional utvecklingsplan RUFS 2050.
Syftet med utvecklingsplanen RUFS är att den ska vara ett underlag för regionens och kommunernas tillväxt och långsiktiga planering.
Samråd och dialoger med olika aktörer och invånare kring utvecklingen är en central del i processen att ta fram en plan. Ett utvecklingsprojekt som pågår i länet är skapandet av regionala stadskärnor bland
annat i Flemingsberg, Kungens kurva, Handen, Barkabystaden och
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Täby. I planeringen och utvecklingen av den regionala utvecklingen
samarbetar olika kommuner. Vallentuna kommun ingår till exempel i
ett nordostligt samarbete tillsammans med Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Täby och Danderyd. Enligt den gemensamma webbsidan för
Stockholm Nordost samarbetet finns det gemensamma mål och visioner för samarbetet med syftet att stärka och utveckla den nordostliga
regionen.
Kännedom om fysiska orten/platsen
Geografiskt och fysiskt ser kommuner och lokalsamhällen olika ut.
Dels själva naturen men dels även hur samhället och staden är bebyggd
och gestaltad. Det spelar roll för upplevelsen av sitt samhälle men också
för de rent praktiska aspekterna. När man ska bygga nytt, omvandla
något befintligt eller göra förändringar används olika metoder för att
undersöka olika aspekter av de fysiska förhållandena. Samtidigt har
samhällsplanering och byggande betydelsen för villkor och förutsättningar för inkludering och social hållbar samhällsutveckling (Orlenius
2016, s. 28).
2006 publicerade Boverket rapporten Lär känna din ort! – metoder
att analysera orter och stadsdelar. Syften är att ge exempel på metoder
att använda för att kunna göra breda ortsanalyser av såväl tätorter, samhällen, stadsdelar och städer att använda för samhällsplanering. Som
bibliotek behöver man oftast inte den djupa kunskapen om sitt lokalsamhälle ur fysiska och geografiska förhållanden förutom när man ska
bygga ett nytt bibliotek.
En metod som jag stött på i arbetet med den här skriften är gåturer
som används för att undersöka hur ett område upplevs. Jag såg möjligheterna till att bibliotek skulle kunna applicera metoden på sina verksamheter.
Gåturer
Metoden innebär att en grupp personer gör en gemensam promenad
tillsammans med en projektledare i den miljö som man vill titta närmare på. I boken Gåturer – Metod för dialog och analys av Susanne de
Laval beskrivs metoden utifrån gåturer som genomförts i olika områ110

den. Allt förbereds noga genom att ledaren funderar på vilka frågor
som ska ställas. Genom att på gåturen stanna vid ett par utvalda strategiska platser görs inventeringar kring platsen och vilka upplevelser
de personer som deltar har av området som undersöks. ”Det kan vara
intryck, känslor och iakttagelser av ljus, ljud, dofter eller en speciell
stämning.” Jag tänker att den här metoden kan användas även av bibliotek. Dels skulle man kunna överföra metoden till gåturer inne på
biblioteket tillsammans med en grupp för att höra deras tankar och
inryck av biblioteksmiljön, dels kan metoden appliceras på den omgivning som omger biblioteket. Bibliotekets läge, entré och foajéer är sådant som användarna kan uppleva annorlunda än vad personalen gör.
Metoden är ju också ett sätt att starta dialoger med bibliotekens användare och icke-användare. Till skillnad från observationer är det här en
metod som används tillsammans med invånarna i ett lokalsamhälle.
På uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholm stad gjordes 2014 en
inventering av platsidentiteten omkring Stadsbiblioteket vid Odenplan.
De gjordes även en gåtur i området. Genom dessa metoder framkom
förslag och tankar om hur områdena kring biblioteket upplevdes och
kunde förstärkas. Uppdraget genomfördes av ett privat bolag och finns
beskrivet i rapporten Stockholms stadsbiblioteks platsidentitet.
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Livsmiljöer
Hur man planerar och bygger har stor betydelse för människors tillvaro. Ett exempel på hur arkitekturen och utformningen påverkar livsmiljön är miljonprogramområdet Fisksätra i Nacka kommun. När det
byggdes i början på 1970-talet blev parollen för området ”Det går att
gå”. Det innebär att gatuplanet är oåtkomligt för bilar vilket gör att
barnen kan röra sig relativt fritt, till exempel för att besöka biblioteket.
Området består av hyreshus med fyra till fem våningar och garage i
källarplanet. Man beräknar att det bor cirka 8000 invånare i Fisksätra.
Kring torget finns kyrkans hus, Fisksätra museum och biblioteket som
är inrymt i det lokala centrumet. Barn kommer dagligen på egen hand
till biblioteket berättar biblioteksmedarbetarna. Det finns en lång tradition och anda av samarbeten och engagemang i lokalsamhället som
biblioteket är involverade i. Miljön har bidragit till att skapa dessa möjligheter. Före detta bibliotekschefen Helen Torsslow Nelander säger:
– Jag upplever Fisksätra som ett hållbart lokalsamhälle vilket
planeringen av området bidrog till. Därtill har kommunen, Stena
fastigheter och lokala aktörer kontinuerligt arbetat aktivt för att
stärka Fisksätra och dess invånare.

Fisksätra, Nacka kommun
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Berättelse från Kårsta
Solen skiner över Kårsta när jag stiger av Roslagsbanans ändhållplats i
de yttersta delarna av Vallentuna kommun. Jag är på väg till biblioteket
och är tacksam över att det är så välskyltat. Promenaden går genom ett
villaområde med en lantlig prägel. Området är rikt på fornlämningar
och vid kyrkan finns byggnader som har anor från 1400-talet. Biblio
teket ligger i skolans lokaler. På F-6 skolan går det 90 elever och på
förskolan intill 75 barn.
Biblioteket har i nuläget öppet 2 dagar i veckan. På onsdagar är
bibliotekarie Hanna Hellsten på plats och på söndagar bemannas biblioteket av Kårsta biblioteksgrupp som består av boende i området.
Gruppen bildades för drygt tio år sedan då det fanns ett önskemål om
att biblioteket även skulle vara öppet på helger. Inom kort kommer
biblioteket att bli meröppet. Skolan använder biblioteket, men samarbetet bibliotek – skola är inte reglerat i något avtal. Bibliotekschef
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Marie Gustavsson arbetar just nu med en uppdatering av nuvarande
biblioteksplan där samarbetet skola – folkbibliotek kommer att tas upp.
I Kårsta bor cirka 1000 människor om man räknar in intilliggande Ekskogen. Det är också i Ekskogen bygdegården finns som ordnar olika
aktiviteter och visar film.
4H-gården i Kårsta är också aktiv, liksom fotbollsföreningen som
är stark och drivande. I närheten av skolan finns Bergsjön som är ett
kommunalt bad. I Kårsta finns även en kyrka och i församlingsgården
anordnas vissa tider i veckan träffpunkt för seniorer, öppen förskola
och barn- och ungdomsverksamhet. Det finns en stark Kårstaanda,
säger Hanna Hellsten, invånarna tycker om Kårsta, engagerar sig i det
som anordnas och värnar om dess fortlevnad. På väg hem från Kårsta
tänker jag att det ska bli intressant att följa bibliotekets utveckling som
meröppet bibliotek.
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Medborgardialoger
Vad är medborgardialoger?
Enligt lag ska medborgarna få insyn i planarbetet och få lämna synpunkter eller överklaga. Genom medborgardialoger möts således medborgare och politiker eller tjänstepersoner i offentliga organisationer
kring planeringen och utformningen av verksamheter, platser och städer. Samtalen kan ske på olika sätt, till exempel genom samråd, referensgrupper, webbenkäter, informationsmöten, framtidsverkstäder,
open space och genom att använda digitala verktyg till exempel Minecraft (SOU, 2015:96, s. 511). De flesta kommuner arbetar med medborgardialoger på olika sätt med motivet att utveckla demokratin, ”ta
reda på vad folk tycker, men också för att förankra politik och öka de
egna kunskaperna”. De senaste tio åren har aktiviteter som involverar
invånarna i stadsplanering och samhällsplanering blivit allt vanligare
(Ibid. s. 514).
Nazem Tahvilzadeh, fil doktor i offentlig förvaltning, anser att det
ibland saknas kontinuitet och systematik i arbetet med medborgardialoger. Han pekar också på att det inte gjorts några undersökningar om
vilka som bjuds in till medborgardialoger och hur representationen ser
ut. Därtill saknas ofta dokumentation av samtalen och återkoppling till
deltagarna (Ibid. s. 527).
Jag kommer att använda invånare istället för medborgare eftersom
det är mer inkluderande. Medborgare förutsätter att man har uppehållstillstånd i Sverige medan invånare är alla som bor i ett samhälle
(Lindholm, Teresa et. al 2016).
Det är angeläget att involvera invånare och att öka kännedomen och
medvetenheten hos invånarna kring frågor som rör samhällsplanering
och stadsutveckling. Ett begrepp som används i dessa sammanhang
är urbanpedagogik. Det innebär enligt Statens konstråd grundläggande förståelse för hur en stad fungerar och vilka utmaningar stadsplaneringen har att hantera. Och för att i förlängningen öka inflytandet
och engagemanget i medborgardialogerna (Urbanpedagogik, Statens
konstråd 2016).
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Hur genomförs medborgardialoger?
Det finns en rad olika metoder och sätt att genomföra medborgardialoger på. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att utveckla metoder för medborgardialog. På deras webbsidor om medborgardialoger finns allmän information, goda exempel och uppföljning av
insatser, metoder och processer.
Ett exempel på hur man försöker involvera invånarna i Stockholms
stad i samhällsplanering är Stockholmsrummet som är centralt beläget
i Kulturhuset vid Sergels torg mitt i Stockholm. Där får man ta del av
statistik, modeller över staden, planer, litteratur och samtal. Rummet
fyller en funktion för att öka kunskapen och förståelsen kring stadens
utveckling men också för att bjuda in till dialoger och samtal. Stockholms stad har också tagit fram mobila paviljonger som kan alternera
i stadsdelar och under en begränsad tid finnas på en plats. Syftet är att
tala om frågor och planärenden som berör området och med förhoppningen att få en ökad dialog med de som inte brukar komma till tals
(Information om Stockholmsrummet, 2016).
Medborgardialoger kan även vara inslag i andra processer, till exempel lokala utvecklingsprojekt. Enligt Boverkets rapport Attrakti
va miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet arbetar
många kommunala bostadsbolag aktivt med olika metoder för att få
ökad dialog med de boende men även för att främja integration och
social sammanhållning. Även civilsamhället stödjer och bidrar till lokal
utveckling.
Det finns ett flertal exempel på forskningsanknutna projekt som
handlar om hur invånare kan bli mer delaktiga i stadens utveckling. I
projektet Framtiden är redan här involverades två stadsdelar i Göteborg,
Man arbetade tvärsektionellt med syftet att involvera invånarna i medborgardialoger. Lokala utvecklingsprojekt kombinerades med att ha
samtal med invånarna. Projektet undersökte också vilka faktorer som
faktiskt ledde till att det blev en förändring. Gruppdynamik, makt,
mötesformer och samtalsteknik var sådant som påverkade utfallet av
medborgardialogerna. Genom att förändra samtalsmetodiken blev invånarna ännu mer delaktiga i utvecklingen (Stenberg 2013, s. 75).
Att involvera invånarna i medborgardialoger handlar om att skapa
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ett hållbart samhälle där man tar tillvara allas rätt att få göra sin röst
hörd. Ett förhållningssätt där invånarna är medskapare i samhällsbyggandet och utvecklingen av lokalsamhällen. Ytterst handlar detta också
om ökad demokrati. Forskning visar att utveckling sker i högre grad
när initiativen kommer från invånare i ett lokalsamhälle än att det är
projekt som initieras av tjänstemän och dylikt (Ibid. s. 83).
Medborgardialoger är mångfacetterat, under utveckling och olika
professioner arbetar på olika sätt för att involvera invånare i samhällsutvecklingen. Tack vare att jag ökat min egen kunskap om medborgardialoger så har jag fått upp ögonen för att det pågår medborgardialoger
i många av länets kommuner. Metoderna och sätten skiljer sig mellan
kommunerna. Jag tycker att det är fortsatt intressant och något som
bibliotek kan ta tillvara genom att ta del av det som framkommer och
kanske även delta i processerna. I det här sammanhanget är det relevant
att lyfta några exempel på bibliotek som deltagit i medborgardialoger.

Bibliotek och medborgardialoger
På bibliotek finns ofta översiktsplaner och detaljplaner utställda så att
invånarna ska kunna ta del av de planer som finns och få möjlighet att
tycka till. Göran Cars, professor på Kungliga tekniska högskolan, berättar i ett telefonsamtal med mig att han anser att det finns potential
att använda biblioteken ännu mer som en bas för att utveckla medborgardialoger. Bibliotek ses som en god kraft i samhället och en plats dit
människor kommer frivilligt. Därför kan det vara gynnsamt att fånga
upp åsikter och tankar i en sådan miljö anser Göran Cars.
Bibliotek kan också använda sig av det som framkommer i medborgardialoger som underlag i sitt eget arbete, eller använda sig av liknande metoder och tillvägagångssätt för att fånga in invånarnas tankar och
behov kring bibliotek. Material från genomförda medborgardialoger
kan finnas på kommunens webbsidor eller vara sökbara på nätet.
Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län kommer
under 2016-2017 att anordna träffar kring medborgardialoger för bibliotekspersonal. Under tre träffar ska bibliotekspersonal få ökad kännedom om medborgardialoger och goda exempel på hur bibliotek kan
arbeta med detta. De ska också genomföra ett eget mindre projekt.
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Bibliotekskonsulent Maria Lundqvist skriver i ett mejl till mig om deras kommande satsning:
Tanken bakom är att vi vill att biblioteken ska kunna utveckla
sin verksamhet utifrån medborgarnas behov. Det vill vi göra
genom att ge personalen kunskap om olika metoder inom det
här. På första träffen deltar dialogkonsult Edvard Andersson.
Han kommer att varva föreläsning med workshop och gå igenom
vad medborgardialog är, varför man ska jobba med det och olika
metoder.
Medborgardialoger i Karlskoga
I Karlskoga användes 2013 medborgardialoger som metod för biblio
tekets utveckling. De genomförde ett par seminarier på biblioteket om
olika aktuella frågor, till exempel läsningens framtid. Genom torgmöten ville man fånga in vilka önskemål som Karlskogaborna hade om
framtidens bibliotek. Arbetet bedrevs under ett par månader och resulterade i en rapport som underlag inför fortsatt utveckling. På ett
ställe i rapporten står det att medborgardialogerna ledde till att: ”Under
en period blev biblioteksfrågan en levande fråga lokalt” (Rapport om
medborgardialog i Karlskoga, 2016).
Bibliotek som noder för samhällsutveckling i Region Skåne
Ett gott exempel på hur bibliotek använt sig av olika metoder som
tangerar medborgardialoger kommer från biblioteken i Skåne. Där har
man genomfört projektet CoLab ihop med Mötesplats Social innovation. Forskarna i interaktionsdesign vid Malmö högskola Per-Anders
Hillgren, Anna Seravalli och Mette Agger Eriksen hade under 2015
forskningscirklar med ett par folkbibliotek i Skåne. Kristina Elding,
tidigare funktionsansvarig för regional biblioteksverksamhet vid Region Skåne, deltog. Hon berättar att forskarna poängterat vilka värden biblioteken och bibliotekspersonalens arbete skapar för individer
och samhälle. Genom att utveckla sitt arbete med medborgardialog
kan biblioteken enligt forskarna stärka sin roll som viktiga noder i ett
demokratiskt samhälle. I rapporten Bibliotek som noder för samhällsut
veckling i samverkan Mötesplats för Social Innovation beskrivs projektet.
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Vid sex gemensamma halvdagar träffades deltagarna. Innehållet på
träffarna med biblioteken handlade bland annat om: Vilken roll skulle
bibliotek kunna ta vad gäller samverkansprocesser framöver? Hur kan
de engagera medborgare i utvecklingsprocesser? Vilka är bibliotekens
och bibliotekariernas unika förutsättningar att samverka? (Bibliotek
som noder för samhällsutveckling i samverkan Mötesplats för Social
Innovation 2016, s. 2 (egen paginering))
På första träffen låg fokus på att kartlägga hur biblioteken möter och
samverkar med medborgare idag. I rapporten står det att en slutsats
från första träffen var:
Att kunna möta medborgare med denna öppenhet snarare än
genom alltför specialiserade och formaliserade processer verkar
vara en viktig kvalitet att bevara och ta fasta på. Det framkom
dock att politiker och andra beslutsfattare kanske inte har förstått
vikten av dessa sociala värden som produceras på biblioteken
(Ibid. s. 3).
På de fortsatta träffarna fick de deltagande biblioteken fundera kring
lokala behov och genomföra en mindre aktivitet kring dem. Lunds
stadsbibliotek ville till exempel undersöka hur de kunde stärka bibliotekens varumärken och stärka sina relationer med invånarna. De initierade med hjälp av studenter olika sätt ”att trigga diskussioner, interaktion
och nya sätt att bjuda in besökarna att känna sig mer hemtama i biblio
teket.” En idé var att besöka puben som finns i närheten av biblioteket
för att höra tankar och åsikter om biblioteket från dem som besöker
puben. Några lärdomar från projektet i Region Skåne har varit att det
skett kollegialt lärande mellan de deltagande biblioteken. Det var också värdefullt med det gemensamma reflekterandet kring viktiga frågor
kopplat till konkreta utvecklingsidéer. Genom projektet fick man möjlighet att göra lokala samhällsanalyser men man konstaterade även att
biblioteken redan har värdefull information om sitt lokalsamhälle och
dess invånare (Ibid. s. 3).
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Lidingö bibliotek frågade våren 2016 sina användare om deras
drömbibliotek
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Berättelse från Hovsjö
Mitt i Hovsjö ligger fotbollsplanen. Jag får genast en känsla att den är
en viktig mötesplats. Det är en solig dag och jag har tagit en promenad
i Hovsjö i Södertälje kommun för att försöka fånga stadsdelen och vad
som kännetecknar den. Området är väl avgränsat. Man beräknar att
cirka 6000 människor bor i Hovsjö, de flesta i de 2200 lägenheter i
gula tre- eller åttavåningshus som byggdes i början på 1970-talet. I
utkanten av Hovsjö finns enplansradhus. Om man följer stigen förbi
radhusen kommer man till sjön Måsnaren, där finns motionsslingor
och naturområden. På väg från sjön passerar jag Hovsjöskolan. Skolan
är relativt nybyggd då den gamla brann ned 2009. Skolan är ljus, öppen
och med flexibla lösningar. 550 elever går i årskurserna F-9. I dagsläget
finns det inget skolbibliotek. Strax intill skolan finns ett seniorboende
med dagcentral samt gruppboende för personer med demenssjukdom
och för personer med stort omvårdnadsbehov. I Hovsjö finns också en
fritidsgård, ett socialkontor samt en vårdcentral. Det lokala centrumet
består av en frisersalong, en restaurang, en mataffär, ett gatukök, en
kiosk och en klädaffär.
Bakom centrum finns Hovsjö kyrka som ingår i Södertälje församling. Intill ligger de som många skulle säga är hjärtat i Hovsjö, HovsjöHub, där olika verksamheter håller till. Bland annat ungdomsgården,
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kulturverksamheter, flertalet företag och Telge, Hovsjös bostadsbolag.
Sommaren 2016 bedrev Södertälje bibliotek verksamhet från Hovsjöhubben. Satsningen blev möjlig genom regeringens satsning på meningsfulla sommarlov för barn och unga. Lisa Gottschalk och Cecilia
von Strokirch, Biblioteken i Södertälje, som arbetat med satsningen,
berättar:
– Intresset för böckerna och annan media var inte omfattande,
men vi jobbade hårt med att dra in läsning som en del av de
andra aktiviteterna som lockade mer. Pärlplattepyssel kan hämta
inspiration från bilder i en bok. Samtal kan leda in på en saga.
Teckningar kan inspireras av högläsning.
Efter sommaren 2016 lades biblioteket ned. På väg till bussen passerar
jag fotbollsplanen där ett tiotal barn och ungdomar spelar fotboll. De
skrattar, kämpar och tjoar.
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Plats och identitet
Platskänsla
Varje plats har sin egen historia och atmosfär. I det här avsnittet skriver jag om platskänsla, hembygd och platsens betydelse för identitetsprocesserna. Jag ska också resonera kring hur bibliotek är delaktiga i
att skapa den lokala identiteten. Att lära känna sitt lokalsamhälle kan
handla om att även ha kännedom om dessa aspekter. En plats kan vara
ett fysiskt område – ett rum i samhället. Till platser finns det berättelser och sociala relationer som är knutna till den. Minnen och upplevelser som förknippas med en plats såväl positiva som negativa händelser
(Brusman 2008). Kulturgeografen Doreen Massey uttrycker det på
följande sätt: ”En plats blir så att säga till genom att människor tar
den i anspråk, vistas och agerar där – den ”laddas” med föreställningar

Stockholms länsmuseum hade under 2014 ett projekt
för skolor i Nacka kommun där eleverna fick måla och
beskriva Platsen i mitt hjärta.
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och erfarenheter.” Människors tillägnande av platser är också ständigt
pågående processer som kan förändras över tid. Doreen Massey anser
också att en plats inte bara har en identitet utan kan ha ett flertal. Enligt henne är platsers identiteter öppna, tillgängliga och föränderliga
(Rönnlund 2016, s. 21).
En skillnad mellan platskänsla och platsidentitet är att begreppet
platsidentitet ibland används för att marknadsföra ett samhälle eller
stad. Genom att beskriva platsens unika egenskaper och identiteter
hoppas man stärka ortens varumärke (Jonsson 2016, s. 16).
Lokal identitet i Flemingsberg
En som undersökt hur olika aktörer medverkar till en plats identitet
är teologie doktor Jonas Ideström. I sin avhandling Lokal kyrklig iden
titet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i
Flemingsberg beskriver han lokal identitet utifrån Svenska kyrkan i Flemingsberg. Jag har läst en artikel utifrån avhandlingen.
Flemingsberg består av bostadsområdet Grantorp på ena sidan av
vägen. På andra sidan ligger Södertörns högskola, forskningspark, Karolinska sjukhuset och företag. Till Flemingsberg pendlar varje dag
drygt 20000 studenter och 12000 personer som arbetar i området. I
den regionala översiktsplanen för Stockholm (RUFS) är Flemingsberg
ett av de områden som pekas ut som blivande regional stadskärna.
2030 beräknas Flemingsberg ha 70000 invånare, jämfört med dagens
cirka 15000 invånare. Olika insatser pågår för att bygga ihop området,
förtäta och minska klyftorna. Flemingsbergs centrum har till exempel
under de senaste åren rustats upp och byggts till. Strax bakom centrum
finns Svenska kyrkan, biblioteket, ungdomsgården Ungzon. De tre aktörerna träffas ibland för att prata samarbeten och informera sig om
varandras verksamheter berättar bibliotekarie Anna Storhöök.
Jonas Ideström beskriver i sin avhandling det nära sambandet mellan
den lokala kyrkan och området Flemingsberg, vilket formar en lokal
identitet i Flemingsberg. Han konstaterar att kyrkans identitet är som
en identitet ”in via” – en identitet på väg. I avhandlingen används begreppen identitetsstrukturer och självbeskrivningar som hämtats från
organisationsforskningen. Utgångspunkten är att det i en organisation
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Flemingsberg

alltid fattas beslut som knyter an till tidigare fattade beslut. Besluten,
stora som små, formar över tid strukturer som är unika för varje organisation. Strukturerna påverkar sedan i sin tur de beslut som fattas. Vissa
strukturer har större inflytande än andra och det är de som benämns
identitetsstrukturer och som formar verksamheten. Ideströms studie
visar att det är ett komplext samspel mellan den lokala kyrkan och de
aktörer som har inflytande över Flemingsberg och att kyrkan är medskapare till platsens identitet (Den goda staden: tankar och teologi om
staden 2010).
Ideström resonemang kan översättas till bibliotekssammanhang. Att
vi som jobbar med och på bibliotek är medskapare till bibliotekens
egna identiteter men också del i formandet av lokalsamhällets identitet. Trots snarlika verksamheter finns skillnader i praktiska frågor men
också kring de normer som styr verksamheten. Det kan handla om hur
man hanterar fjärrlån, vilka samarbeten som finns, hur man synliggör
biblioteket och samspelar med användarna och lokalsamhället. Alla
dessa beslut om hur man gör, påverkar verksamheten och därmed iden126

titeten. Bibliotekets identitet är del av den lokala identiteten men också
vice versa. Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Joachim
Hansson skriver: ”Folkbiblioteket är viktigt för människors känsla av
lokal identitet” (Hansson 2012. s. 48).
Platsens betydelse för identitetsprocesser
Lokal identitet för en individ byggs upp både av att man känner
människor i trakten och att miljön är välbekant (Brusman, 2008).
Platsen där man bor har, särskilt under uppväxtåren, stor betydelse
för identitetsutvecklingen. En individ formas helt enkelt i den miljö
där hen bor. I rapporten Segregationens motsägelsefullhet. Integrerad i en
stadsdel – segregerad i staden skriver Elisabeth Lilja:
Identiteten byggs upp i ett samspel mellan bebyggelsen,
verksamheter/händelser och människor på platsen. Dessa tre
tillsammans skapar identiteten hos individen. Identiteten är
ett slags mental karta, där nutid, framtid och historien binds
samman. Identiteten skapas i kopplingen till vardagens händelser
och handlingar. De platser som är identitetsskapande och där
man känner sig hemma kan vara mycket olika sinsemellan (Lilja
2002, s. 7).
Citatet illustrerar det komplexa samspelet mellan bebyggelse, verksamheter och människor som påverkar identitetsprocessen. Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström har forskat om ungdomar och deras
familjer som lever i multietniska miljöer. I boken Den tredje identite
ten – ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet
beskriver de ungdomar som befinner sig mellan två eller flera olika
kulturer. För att kunna förhålla sig till sin identitetsprocess skapas en
tredje identitet – en gränsöverskridande identitet som kännetecknas av
att inte tillhöra den ena eller den andra kulturen utan snarare både och.
Det har medfört att de har lätt för att skifta mellan olika kulturer, språk
och sociala normsystem. Borgström och Goldstein-Kyaga anser att vi
behöver ha ännu mer av ett interkulturellt förhållningssätt gentemot
varandra. Ordet interkulturell är ett begrepp som beskriver interaktion
mellan olika kulturer med syftet ökade ömsesidiga relationer mellan
människor med skilda kulturella tillhörigheter (Lahdenperä 2008).
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En som undersökt hur ungdomar upplever sin boendemiljö är Gabriella Aktas som i sin kandidatuppsats ”Ungdomars berättelser om Hov
sjö”– En kvalitativ studie om hur sex ungdomar i åldrarna 21-26 ser på
sitt bostadsområde intervjuar 6 ungdomar i åldrarna 21-25 år om deras
livsberättelser och upplevelser av att vara uppvuxen i Hovsjö i Södertälje. Bostadsområdet anses vara en av Södertäljes utsatta stadsdelar.
Hennes frågeställningar är:
• Hur beskriver ungdomarna sitt bostadsområde?
• Hur uppfattar ungdomarna nyhetsmediernas bilder av Hovsjö?
• På vilket sätt platsen påverkar identitetsskapandet?

Hovsjö

Förutom intervjuer med de sex ungdomarna gjorde artikelförfattaren
egna observationer av området. Hon beskriver det så här:
Runt omkring i området fanns det lekparker, andra
lägenhetsbyggnader och i centrum fanns fritidsgården, mataffär,
festbutiker med lyxiga klänningar, en skobutik och två kiosker.
Jag gick runt på promenader varje dag, där jag observerade
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vad ungdomarna gjorde ute i bostadsområdet. De flesta
ungdomarna satt på bänkar och pratade med varandra, vissa gick
till fritidsgården medan andra spelade fotboll ute. Enligt mina
observationer verkade ungdomarna att ha roligt med varandra.
Jag gick även in till fritidsgården som finns i området och där såg
jag ungdomar som satt och fikade med varandra medan andra
spelade tv-spel. I fritidsgården var det många ungdomar i olika
åldrar som umgicks med varandra. Jag talade med ungdomarna
om vad de tycker om att bo i Hovsjö och svaret var att de tyckte
om att bo där (Aktas 2012, s. 21).
Aktas kommer fram till att samtliga informanter trivs bra i Hovsjö och
att de känner sig trygga och hemma. Samtliga informanter ansåg att
det var viktigt att ha familj och vänner i sin närhet vilket skapade en
känsla av trygghet. När informanterna talar om hur de utvecklats som
personer i Hovsjö så konstaterar Aktas att de flesta har utvecklat en så
kallad tredje identitet.
Sara 26 år: Tror inte jag skulle inneha dessa positiva egenskaper
och djupa förståelse för oliktänkande människor, som jag har idag
om inte jag hade kommit i kontakt med olika etniska grupper
redan som barn. Alla mina vänner kommer från olika nationaliteter, vilket har gjort att jag utvecklats och har en djup förståelse för
människor med andra etniska bakgrunder (Ibid. s. 22).
Aktas uppsats är intressant på flera sätt. Dels eftersom den visar att
ungdomarnas upplevelser av Hovsjö inte stämmer överens med de bilder som medier ibland förmedlar av Hovsjö som ett problemområde.
Aktas belyser också informanternas egna självreflektioner kring värdet
av att bo och växa upp i en miljö med många språk och nationaliteter.
Platskänsla, lokal identitet och platsens betydelser för identitetsprocessen spelar roll för ett lokalsamhälle och dess invånare. För den som
vill fördjupa sig i dessa områden och om städers utveckling vill jag rekommendera Mats Brusmans avhandling Den verkliga staden? Norrkö
pings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter. Ett extra plus
i hans avhandling är att han använder skönlitteratur för att fördjupa de
teoretiska resonemangen.
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Ljusfest, Umeå
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Från lokalt till globalt
Förr lånade vi ut böcker. Nu lånar vi
ut världsbild, meningsfullhet och hopp.
(Graube et al. 2016)
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Berättelse från Stenhamra
Buss 176 har ändhållplatserna Mörby Centrum i ena ändan och Stenhamra i den andra. Bussen passerar kommunerna Danderyd, Solna och
Stockholm innan man når Ekerö, en örik kommun med cirka 26000
invånare. Jag tar bussen till Stenhamra för att besöka Barnens eget bibliotek. Samhället har en befolkning på cirka 3500 invånare. En mil
därifrån i Ekerö centrum finns ytterligare ett folkbibliotek.
Namnet Stenhamra kommer från stenbrottet som fanns under åren
1884-1937. Stenen som bröts fraktades på Mälaren till Stockholm. Ett
hundratal arbetare och deras familjer bodde i stenhuggarbyn som än
idag finns kvar.
I tätorten finns vårdcentral, församlingsgård, öppen förskola, förskolor, gym, pizzeria, frisör, och en av Sveriges äldsta konsumaffärer.
Barnens eget bibliotek är beläget i grundskolan som har år F-5. 2007
gjordes en inventering kring hur det dåvarande filialbiblioteket kunde utvecklas. I en kartläggning av befolkningsunderlaget i Stenhamra
framkom att det finns många barnfamiljer. Idén om att skapa ett Barnens eget bibliotek tog fart. Det innebar att lokalen gjordes om och
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barnavdelningen fick 2/3 av utrymmet. Väggarna målades om och det
köptes in en del nya möbler och leksaker. Stina Wirsén fick i uppdrag
att ta fram den nya loggan – ett bibliotekstroll. I april 2008 invigdes
det nyrenoverade biblioteket med en fest. Då delades även det första
Barnens eget Trolldiplom ut till en person som betytt mycket för barnkulturen. Det första gick till Georg Riedel, andra pristagare är Lennart
Hellsing, Stina Wirsén, Gunilla Bergström och Barbro Lindgren.
Biblioteket har öppet varje dag utom på lördagar. En skolbibliotekarie är på plats fyra dagar i veckan, totalt 21 timmar. Biblioteket har
blivit en populär plats i Stenhamra berättar bibliotekschefen Sophie
Wallebo. På tisdagsförmiddagarna kommer förskolorna från området.
En bibliotekarie besöker regelbundet BVC och öppna förskolan för att
träffa föräldrar och barn. Söndagar är populära, då är det ofta full fart
på Barnens eget bibliotek när många vill vara på biblioteket för att läsa,
låna, leka och fika. Ofta är det också en aktivitet såsom handarbetscafé, familjeföreställning eller filmvisning berättar Sophie. Jag lämnar
Barnens eget bibliotek och tänker att den omvandling som biblioteket
gjort inte bara verkar ha betytt mycket för biblioteket utan också för
orten.
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Det som kittar samman samhället
Att arbeta på bibliotek är ofta mångfacetterat och komplext. Uppdragen och rollerna är många. Samtidigt som den ordinarie verksamheten
pågår arbetar flertalet bibliotek ständigt med diverse utvecklingsarbeten, omvärldsanalyser och projekt som syftar till att förbättra verksamheterna och nå fler användare. I arbetet med den här skriften har
jag stött på flera inspirerande bibliotek som i sitt lokalsamhälle har
formella nätverk med såväl andra kommunala verksamheter som civilsamhället. Med gemensamma krafter arbetar man på olika sätt för
att främja lokalsamhället och invånarna. Även om alla kommuner har
olika förutsättningar så finns det ett flertal kommuner i länet som har
liknande utmaningar såsom segregering, befolkningsökning och ojämlikhet och att arbeta med social hållbarhet är en viktig insats. I forskningsrapporten Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar
samhällsutveckling: exemplet Norrby tittar man närmre på hur man kan
skapa social hållbar samhällsutveckling utifrån fem olika perspektiv.
Historiskt, socialt, kulturellt, sociologiskt och pedagogiskt. Redaktör
för skriften var professor Kennert Orlenius vid Högskolan i Borås. Han
resonerar i ett av kapitlen om begreppet social hållbarhet och konstaterar att det finns en rad definitioner och perspektiv på vad som ingår
i begreppet. Orlenius menar att i den här forskningsrapporten handlar
social hållbarhet om ett långsiktigt och stabilt samhälle där människors fundamentala behov uppfylls, han skriver:
Begreppet social hållbarhet kan beskrivas som en idé som är
knuten till välfärd och ett gott liv för medborgare och kan
utgöra grunden för ett stabilt samhälle. Det kan inkludera
etiska grundläggande värden såsom alla människors lika värde,
omsorg och solidaritet men också demokratiska värden som gäller
jämlikhet, rättvisa, mångfald och inflytande (Orlenius, 2015. s.
32).
Mötesplatser och offentliga rum är en funktion som ofta lyfts fram
som viktiga för att stärka den sociala hållbarheten (Tundahl et al.). Det
finns mycket skrivet om samhällens mellanrum och mötesplatser. I viss
mån saknade jag i de sammanhangen resonemang om biblioteket som
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mötesplats trots att bibliotek ofta fyller en central funktion som mötesplats i lokalsamhället. Ett avsnitt om detta kändes därför befogat. Jag
ska också redogöra för Culture planning (CPL) som är en metod för att
inventera kulturella resurser i lokalsamhället. Genom att utgå från de
lokala förutsättningarna och behoven kan utvecklingsarbeten utgå från
det redan befintliga. Metoden kan också ses som ett sätt att arbeta för
att skapa ett hållbart samhälle (Orlenius, 2015. s. 33).
Bibliotek, folkbildning, kulturverksamheter, civilsamhället och mötesplatser bidrar till offentliga samtal, upplevelser och gemenskap, sådant som kittar samman lokalsamhället. Samhällen är dock inte bara
lokala utan i allra högsta grad även globala vilket jag återkommer till
i slutet av det här kapitlet. Det finns fler perspektiv och områden som
skulle kunna belyst till exempel kulturens betydelser för samhällen och
städer. Jag hade dock inte möjlighet till det men är väl medveten om att
det finns mycket skrivet om dessa aspekter.
Culture planning (CPL)
CPL kan sammanfattas som ett sätt att få kunskap om de kulturella
resurser som finns i lokalsamhället. Med kulturella resurser avses enligt
CPL såväl fysiska som icke-materiella. De kan vara synliga resurser,
dolda och etablerade eller oetablerade. Syftet är att identifiera de kulturella resurser som finns, de som saknas och de som har potential att
uppstå. Metoden tar också reda på vad invånarna anser att platsen har
för värden och vad de upplever som positivt och negativt med platsen.
Inom ramen för metoden finns utrymme för stora variationer och
anpassning till de lokala förhållandena. Två komponenter ska dock
ingå, det ena är att involvera invånarna i några delar av processen. Processen ska också genomföras tvärsektionellt, del vill säga samarbeten
mellan olika nämnder, avdelningar, förvaltningar och aktörer från olika professioner. I Västra Götaland finns Culture Planning Laboratory
som arbetat med metoden sedan 2007 (Orlenius, 2015. s. 48).
Cultural Planning i Borås
Stadsdelen Norrby i Borås deltog i CPL 2012-2013. I Norrby finns en
mötesplats med bibliotek, samhällsrådgivning, kultur och café. Den
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användes som utgångspunkt för projektet. Genom att delta ville man
öka medborgarnas möjligheter till engagemang i samhället, främja demokratiutvecklingen i stadsdelen och öka Norrbys attraktionskraft.
I processen inventerades stadsdelen, till exempel hur stadsdelen växt
fram, vem som bor i Norrby, vilka kulturella resurser och näringslivsaktörer som finns. De undersökte också hur det är att vara äldre i Norrby. Genom att närstudera området ur flera aspekter och med hjälp av
olika professioner och metoder fick man stor kunskap om stadsdelen
och invånarnas erfarenheter. De önskade mer blommor, bättre belysning och fler mötesplatser. De framkom även att många trivdes bra i
Norrby (Ibid. s. 52). I exemplet från Borås var det värdefullt att utgå
från mötesplatsen enligt utvärderarna, eftersom den är ”ett nav, känd
och neutral bland invånarna i stadsdelen Norrby i Borås. Genom att
använda metoden fick de också ta del av röster och åsikter från fler än
vad som vanligtvis framkommer (Ibid. s. 55).
För den som är mer intresserad av dessa områden kan jag rekommendera rapporten Inkluderande medborgarskap – perspektiv på social
hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby, redaktör Kennert Orlenius.
Mötesplatser och offentliga rum
Den generella definitionen av mötesplatser är att det är allmänna platser och rum som alla ska ha tillgång till för olika syften. Numera är
det även relevant att prata om internet och dess betydelse som mötesplats. Digitala mötesplatser kan till exempel vara facebookgrupper som
handlar om det egna lokalsamhället eller kommunen, en samlingsplats
för informationsspridning, samtal och gemenskap.
Ofta finns det många mötesplatser i ett samhälle. Exempelvis torg,
parker, skolor, hållplatser för kollektivtrafik, stadsodlingar, folkets hus,
bibliotek, bygdegårdar och fritidsgårdar. Även platser som vi kanske i
första hand inte tänker på som mötesplatser kan ha stor betydelse. För
många barn är gatan viktig som mötesplats.
Professor Göran Cars, KTH. skriver i rapporten Mötesplatser i Stock
holmsregionen:
Närmiljön rymmer viktiga mötesplatser och många av de
möten man har i sin vardagsverklighet försiggår i den nära
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boendemiljön. Det är på gården man stannar och småpratar med
en granne. Det är utanför dagis man hämtar och lämnar barn,
på väg till affären, på lekplatsen eller i hundrastgården eller i det
lokala köpcentrat som många möten sker som är av stor vikt för
individens upplevelse av livskvalitet. Det är också de upprepade
mötena, de som sker så gott som dagligen, när man lär känna igen
folk till utseendet, när man möts med ett leende, när man börjar
småprata, som skapar värden (Mötesplatser i Stockholmsregionen
2010, s. 23).
Andra upprepade vardagliga möten är också viktiga. Till exempel att
”hälsa på säljaren i grönsaksståndet, veta vem som är bibliotekarie eller
ha ett tjog bekanta ansikten som man ser varje morgon utan att de
behöver vara nära vänner eller några vi hälsar på.” (Rojas 2016, s. 37).
Offentliga rum och mötesplatser kan spela roll på många olika sätt
för invånarna och för ett lokalsamhälle. Den brittiska geologen och sociologen Doreen Massey anser att det finns tendenser att vi överdriver
betydelsen av offentliga rum och bortser från de problem som kan finnas med offentliga rum. Till exempel att vissa grupper och individer tar
plats medan andra inte får utrymme. Eller att offentliga rum minskar i
antal och i viss mån ersätts av köpcentrum som en mötesplats, många
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ungdomar tillbringar till exempel tid i köpcentrum. Massey funderar
även över hur unga människors identitetsskapande påverkas av att ständigt utsättas för kommersialism (Rönnlund et al. 2016, s. 158).
Jag tänker att det är viktigt med många olika sorters mötesplatser
i ett samhälle. Att det finns en medvetenhet om vilka betydelser mötesplatser har och kan ha och vilka invånare som inte är representerade. I skriften Mötesplatser i Stockholmsregionen 2010 gör författarna en
kommunvis inventering över olika mötesplatser som finns i länets 26
kommuner. Rapporten kan läsas som pdf på webben. Eftersom den är
ett par år kan jag tänka mig att det tillkommit och förändrats en del
men författarna nämner bibliotek och särskilt de bibliotek som kan ha
en extra viktig funktion som en mötesplats i sitt lokalsamhälle. Bibliotek som mötesplats är något som det skrivits, forskats och resonerats
mycket om de senaste åren.
Bibliotek som mötesplats
Ett tongivande projekt för diskussionerna om bibliotek som mötesplats
har det norska projektet PLACE varit. Initiativtagare var professorn
Ragnar Audunson. Han myntade begreppen högintensiva och lågintensiva mötesplatser. En lågintensiv mötesplats är ett ställe där var och
en är välkommen och kan använda resurserna utifrån sina egna behov
tillsammans med andra men utan något krav på interaktion. Samhällsgrupper har på lågintensiva mötesplatser möjlighet att få intryck av
varandra som utmanar fördomar och kan uppmuntra till att minska
det avstånd som finns mellan individer. Högintensiva möten innebär
att utöva sina personliga intressen tillsammans med personer som delar
dessa och har en liknande bakgrund. Biblioteket kan vara en arena för
detta, till exempel genom de program och aktiviteter som ordnas på
biblioteket (Atlestam et al. 2012 s. 44).
Biblioteket i Ekerö centrum förstod vikten av deras funktion som
mötesplats under en period när de hade stängt för renovering. Då fick
biblioteksmedarbetarna ofta kommentarer från invånarna att de saknade sitt bibliotek. Bibliotekarien Nina Sundberg skriver i Länsnytt,
2015:4 ”Framförallt har vi förstått hur viktigt vårt bibliotek är för
människor och att det är så mycket mer än sina böcker. Det är rummet
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som tillhör oss alla, rummet som alla är välkomna till, rummet där
tanken kan både vandra, stanna och svindla.”
Skriften Rum för möten av utvecklingsledare Eiler Jansson på Regionbibliotek Halland är en litteraturstudie över det som skrivits och
forskats om biblioteket som mötesplats. Jag fastnar för några ord av
Forsten och Fries om begreppen space och place:
Folkbiblioteket som mötesplats är således place – både genom
att möten kan ske där, genom sitt material, sitt fysiska rum,
sina aktiviteter, allmänkulturella utbud, bibliotekspersonal samt
genom bibliotekets arbete i sin helhet. Tillhörighet är det space
detta skapar genom att göra användaren tillhörig i samhället
(Jansson 2009, s. 26).
Jag tycker om citatet därför att det pekar på det som biblioteket genom
både space och place tillför funktionen mötesplatsen. I sökandet efter
forskning och reflektioner om biblioteket som mötesplatser från pro139

fessioner utanför biblioteksvärlden hittade jag en intressant uppsats om
Bibblerian i Stockholm stad och dess funktion som mötesplats.
Bibblerian i Hässelby gård
Bibblerian i Hässelby gårds centrum invigdes 2014. Verksamheten är
ett samarbete mellan kulturförvaltningen, biblioteket och stadsdelsförvaltningen. Bibblerian innehåller flera verksamheter såsom medborgarkontor och kulturskola, periodvis finns familjecoacher, medborgarvärdar, studievägledare, diakon och budget- och skuldrådgivare på
plats. Volontärer håller i läxhjälp och språkkaféverksamhet. De olika
verksamheterna korsbefruktar varandra och ger upphov till nya idéer
och samarbeten. Mitt i biblioteket finns en poesikoja för alla barn. En
magisk plats med poesi på väggarna.
Marika Alneng, bibliotekspedagog på Bibblerian, skriver i Länsnytt,
2015:1.
Vi som jobbar på biblioteket i Hässelby gård har en tanke om att
vägen tilllärande går genom lust, skapande och lekfullhet. Men
om vi nu vill att andra skalära sig så betyder det att nyfikenheten
och öppenheten att prova nytt även måste gälla oss själva. Vi
investerar därför med mod att inte kunna allt vi ger oss in i från
början. Andan av att vi lär oss tillsammans med våra besökare
känns spännande.
Massor av aktiviteter och verksamheter pågår i bibblerian. Att lärande
och delaktighet går som en röd tråd i verksamheten märks i de aktiviteter som ordnas på biblioteket. På ett genomtänkt sätt arbetar bibblerian
med att implementera kunskapsdelning, att de aktiviteter som genomförs bygger på att deltagarna lär av varandra och delar med sig av sina
kunskaper. De har bland annat haft makerpartyn och funderat på hur
biblioteket kan utvecklas som ett urban Office. Samtidigt är Bibblerian
viktig som en mötesplats i lokalsamhället.
Fanny Larsson, studerande vid Kungliga tekniska högskolan, har
undersökt Bibblerians betydelser som mötesplats i uppsatsen Om mö
tesplatser och trygghet En fallstudie av Bibblerian i Hässelby gård. Larsson
konstaterar att Bibblerian i Hässelby gård i mångt och mycket lyckas
med att attrahera olika invånare att använda mötesplatsen och uppfyl140

ler målen med verksamheten, därtill är det en relativt trygg mötesplats.
Hon menar att ”för att skapa en mötesplats för alla invånare i en stadsdel är det även viktigt att säkerställa att de faktiskt förstår och känner
att alla välkomnas. Endast tanken om att det ska vara för alla räcker
inte.” (Larsson 2014, s. 19). Larsson nyanserar också debatten om mötesplatser i stadsplanering eftersom hon menar att man ofta lyfter fram
vikten av mötesplatser som goda och stödjande för de demokratiska
värdena. Hon anser att det finns många värden med mötesplatser men
i verkligheten är det också så att en mötesplats kan tas i anspråk av en
grupp och bidra till ökad segregation istället för integration (Ibid. s.
22).
Larssons studie ger mig många funderingar kring makt, inkludering, exkludering och vem som syns och får ta plats i de offentliga rummen och vilka som inte representeras. Biblioteket som mötesplats har
flera dimensioner och olika innebörder för bibliotekens användare. Det
vore intressant att titta närmre på bibliotekets roller som mötesplats
kopplat till undersökningar kring folkhälsa och social hållbarhet. Det
får dock bli i en annan artikel eller rapport.

Bibblerians poesikoja
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Framgångsfaktorer för
biblioteket i lokalsamhället
Vid ett studiebesök på ett inspirerande bibliotek fick jag frågan om jag
kunde se några generella faktorer som gör att bibliotek är framgångsrika i sitt lokalsamhälle. Med framgångsrikt menar jag i det här sammanhanget ett bibliotek som är välförankrat, används och uppskattas
av invånarna och att bibliotekets uppdrag och roller i lokalsamhället är
tydliga. Det finns dock inte ett svar som passar alla verksamheter, det
finns alltför mycket om och men och utifrån sin egen kontext. Under
arbetet med den här skriften har jag ändå kunnat skönja några saker
som tycks göra att biblioteket har en självklar plats i lokalsamhället, i
vissa fall kanske till och med är ett nav eller en motor.
• Kännedom om lokalsamhället/orten är en förutsättning för
förankring och relationsbyggande. På en generell nivå behöver
man ha allmän kunskap om sitt lokalsamhälle. Aktörer,
demografi, vad som kännetecknar lokalsamhället och vilken
historia samhället bär på. Beroende på vad man arbetar med kan
man behöva specifik kännedom om olika aspekter av kommunen/
lokalsamhället.
• Genom att biblioteket har kännedom om sin kontext, dess
invånare och aktörer kan biblioteket utforma och spegla det
lokalsamhälle som de verkar i. Biblioteket är en plats där
invånarna ska kunna se och förstå sin plats i världen och i
samhället.
• Om flera aktörer i lokalsamhället till exempel bostadsbolag,
kommun och civilsamhället drar åt samma håll och har
gemensamma mål som man strävar efter finns ökad potential till
ett starkt lokalsamhälle med en gemensam värdegrund och högt
socialt kapital hos invånarna.
• En annan framgångsfaktor är att bibliotek får till ömsesidiga
samarbeten som leder till att biblioteken når de prioriterade
målgrupperna.
• Och att all bibliotekspersonal har fokus på dessa grupper. Att det
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inte åligger en medarbetare utan är allas ansvar och att målen
med verksamheterna är tydliga.
• Ytterligare aspekter är vilka förhållningssätt biblioteket har till
sina användare. Genom att ha fokus på att bygga relationer
med lokalbefolkningen skapas delaktighet för verksamheten
och maktperspektiven kan förskjutas. Eller som Jenny Öström,
platsansvarig på Fisksätra bibliotek i Nacka, uttrycker – ”Jag är
inte anställd på ett bibliotek utan i ett område, jag verkar här i
mitt lokalsamhälle.”
• Hur biblioteket tänker och förhåller sig till olika aspekter påverkar
verksamheten. Till exempel är lärande något som genomsyrar
bibliotekens verksamheter på olika sätt. Både formellt, ickeformellt och informellt lärande. Beroende på förutsättningarna
i sitt eget lokalsamhälle kan biblioteket ha olika roller. Bibliotek
som har en tydlig medvetenhet om dessa aspekter kan bättre
förhålla sig till de mångsidiga uppdragen kring lärande och
kanske också göra avgränsningar. I dagens samhälle är lärande
något som sker på många sätt och i olika forum. I skriften
Skaparbibblan av Claesson et al. anser de att bibliotekens roll
kring kunskap och lärande är följande:
Det handlar alltså om att gå från att förvara och organisera
kunskap åt sitt närsamhälle till att bli ett centrum dit
närsamhällets invånare kommer för att dela sin kunskap med
varandra (Claesson et al. 2015, s. 111).
• Relevant är även att fundera på vilka uppdrag och roller som
är viktigast att fokusera på i en lokal kontext. Bibliotekens
verksamhet är mångsidig och ska så vara men kanske kan
biblioteket satsa på ett par mål lite mer. Den danska modellen
som presenterades i första kapitlet kan användas som en modell
för att fundera över lokala uppdrag och identiteter.
• De bibliotek som hittat sina identiteter framstår som starkare och
har större självförtroende att möta utmaningar. Men inte själva
utan i samspel med lokalsamhället och dess aktörer och invånare.
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Från lokalt till globalt
Lokalt och globalt hänger samman. Anja Dahlstedt, bibliotekschef i
Botkyrka kommun, sa vid en föreläsning följande: ”Varje bibliotek i
Botkyrka ska vara det bästa möjliga biblioteket i sitt område samtidigt
som vi måste ha tentakler till det globala.”
Eva Mark, filosofie doktor i teoretisk filosofi, skriver om bildning i
skriften Vidgade vyer, djupare kunskap – om bildning här och nu. Hon
anser att bildning ofta utgår ifrån en västerländsk bildningstradition
medan dagens samhälle innebär att en människa ingår i det globala
samhället. Mark menar att vi därför behöver ett globalt bildningsperspektiv: ”Demokratisk utveckling i ett mångkulturellt samhälle förutsätter att traditionell inhemsk kultur och institutionaliserat kulturarv
inte längre är den enda självklara utgångspunkten.” Mark förespråkar
ett interkulturellt förhållningssätt till bildningsområdet (Vidgade vyer,
djupare kunskap: om bildning här och nu 2015, s. 97).
Att utveckla bibliotekens förhållningssätt och fundera över de normer och värderingar som råder på bibliotek är dock inga lätta processer.
Eric Fugeläng, analytisk chef på Riksutställningar reflekterar över detta i rapporten Museerna och mångfalden. I en presentation på konferensen De europeiska kulturinstitutionernas framtid sa Eric följande:
Jag tror att vi på allvar måste börja förhandla med oss själva,
våra värderingar, vår syn på hur våra institutioner ska drivas,
för vem eller vad. Det är vårt ansvar, det är inte byggnadens,
samlingens, besökarnas, valutan eller vädrets det är vårt ansvar
(uppdragsgivare, policyskapare, chefer, medarbetare) det är jag.
Vad kan jag göra med den makt som jag har och som människor
inte har? För jag har makt i många rum och många människor
har väldigt lite makt i många rum.
Hans ord bär jag med mig. Vi måste börja med oss själva.

145

Avslutningsvis
I den här skriften har jag försökt att vrida och vända på biblioteket i
samspel med lokalsamhället och dess invånare. Områden såsom att lära
känna sitt lokalsamhälle, bibliotekens prioriterade grupper och bibliotekets roller i samhällsutvecklingen hänger samman och hakar i varandra. Ur min synvinkel har bibliotek mycket potential att utveckla sitt
samspel med lokalsamhället och dess invånare. Min förhoppning är att
bibliotek ska inspireras till att använda den kunskap om sitt lokalsamhälle som ofta finns till exempel genom översiktsplaner, trygghetsvandringar, medborgardialoger, statistik och andra lokala undersökningar.
Därtill hitta former för att utöka sina lokala relationer, samarbeten och
nätverk. Att fundera över vilka normer och förhållningssätt som finns
på biblioteket och hur invånare och aktörer kan bli ännu mer delaktiga
i bibliotekets verksamheter.
Bibliotekslagen anger att bibliotekens fokus ska vara på bibliotekens
prioriterade målgrupper. Ur ett lokalt perspektiv kan det också finnas
flera undergrupper inom de prioriterade målgrupperna som kan behöva
identifieras. Framgent tror jag att bibliotekens sociala och uppsökande verksamheter kommer allt bli allt viktigare för att nå de som ingår
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i bibliotekens prioriterade målgrupper. Mobila bibliotek till exempel
bokbussar, pop-up bibliotek, meröppna bibliotek, digitala bibliotek och
innovativa samarbeten mellan olika verksamheter är sådant som jag
redan nu kan skönja allt fler goda exempel på.
Att prioritera, fokusera och ständigt reflektera över syften och mål är
processer som kontinuerligt behöver pågå på bibliotek. Det här är mitt
försök att bidra till detta.
Jag vill avsluta den här skriften med ett citat från rapporten Biblio
teksbesökets värde:
På biblioteket förenas mänskliga sinnestillstånd med mänsklig
handling och framstår som ett slags förbindelsezon mellan ”göra”
och ”vara”-verksamheter. Inte bara i samtiden eller nuet, utan
i mellanrummet mellan förflutenheten och framtiden. På så
vis framstår bibliotekets rum, där biblioteksbesökets värde
skapas, som ett slags ”hoppets rum” (space of hope) i samhället
(Biblioteksbesökets värde, 2014. s. 50).
Tack!
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Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och omvärld?
Vilka metoder och förhållningssätt kan användas? Hur
når folkbiblioteket fler av de som ingår i bibliotekens
prioriterade målgrupper? På vilka sätt berörs bibliotek av
samhällsplanering och medborgardialoger? Vilka roller har
och kan ett bibliotek ha i sitt lokalsamhälle? Den här skriften
är mitt försök att resonera om dessa frågeställningar.
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