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Forskning pågår:

 
Vi behöver din hjälp att göra ännu bättre program på Bibliotek Plattan 

och ber dig snällt att svara på några frågor genom att markera ett av svaren 

på frågorna nedan.

Tack på förhand!

1) Hur hittade du till dagens program? 

Annons i dagspress 

Kulturhusets hemsida 

Tips från vänner 

Annat sätt 

2) Brukar du låna böcker/tidskrifter på Bibliotek Plattan 

Aldrig 

Ibland 

Ofta

3) Hur ofta har du besökt program på Bibliotek Plattan? 

Det här är första gången 

Mellan 2 och 10 gånger 

Fler än 10 gånger

4)Vilken sorts program skulle du helst vilja se på Bibliotek Plattan? 

Författarsamtal 

Samtal om konst 

Samtal om arkitektur och staden 

Artistframträdanden 

Annat

5) Har du besökt ett program som inspirerat till oväntad läsning? 

Ja 

Nej 

6) Är det något du saknar i Bibliotek Plattans programverksamhet?

Tack för hjälpen hälsar Team Plattan: Jenny, Leo, Pernilla, Petra, Ingalill

enkät





FÖrord
»En bibliotekarie måste vara subjektiv«

Maria Ehrenberg regionbibliotekarie Halland,  
litteraturkritiker och forskare

Välkommen till orden. Det här är en rapport från ett undersö-
kande arbete genomfört av Bibliotek Plattan på Kulturhuset 
i Stockholm och Stockholms universitetsbibliotek med stöd 
av Kungliga biblioteket. Två mycket olika platser för litteratur 
och kunskapsförmedling. Bibliotek Plattan befinner sig mitt 
i staden och tjänar som genomgångsrum, värmestuga och 
samlingsplats lika ofta eller oftare än som tillhandahållare av 
efterfrågad litteratur. På Stockholms universitet är studen-
terna och forskarna ofta som målstyrda projektiler med en 
klar uppfattning om vilken litteratur de söker. Studenterna 
använder dessutom biblioteket som studierum. 

Kultur ska prackas på folk med elegans och precision. 
Lika lite som man kan stå emot chokladkakan vid  kassan i 
mataffären kan man stå emot ett välriktat litteraturtips eller 
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ett smakprov på en fantastisk lyriker eller en omskakande 
dramatiker. Trots att det inte var vad man kom för och trots 
att det aldrig fallit en in att läsa lyrik.

Välkommen till orden handlar om hur man inte ger folk 
vad de vill ha, utan istället försöker förstå vad de också skulle 
kunna få. Litteraturförmedling i det offentliga rummet är 
varken kyrka eller fluortant. Den behöver inte omges av 
överdriven hänsyn eller konstruerad respekt. Den tål att dis-
kuteras och dissekeras. Alla människor rymmer en berättare. 
Poesin lever överallt, i musiken, klottret och den populäraste 
tweeten. Det litterära berättandet löper som en flod genom 
ny och gammal media, utbildning och förlustelse, moralkoder 
och uppror.

Den här undersökningen är subjektiv. Vi som har genom-
fört den är en grupp enskilda medarbetare. Vår utgångspunkt 
är våra egna upplevda verkligheter. Vi har grävt oss ner i 
frågor som vi uppfattar som avgörande för vad våra bibliotek 
är och kan vara och därför avgörande för hur vi själva skulle 
kunna utvecklas. En utgångspunkt är att den förmedling som 
sker på bibliotek är avgörande och ett kvalificerat kreativt 
arbete som kräver metodiska verktyg och ett språk att beskri-
vas på.

Stockholms universitetsbibliotek öppnade i nya lokaler 1983 
och är ett av landets största universitetsbibliotek med 1,8 mil-
joner besökare per år. Den uttalade ambitionen i verksamhe-
ten är att ge hjälp till självhjälp och fokusera på informations-
sökning. Skönlitteratur kommer till viss del in i verksamheten 
genom program och utställningar.

Bibliotek Plattan uppstod i sin nuvarande form i augusti 2010. 
Bibliotek Plattan är ett bibliotek inom Kulturhuset och utfor-
mar självständigt sin verksamhet. Biblioteket tillhandahåller 
skönlitteratur och litteratur om konst, foto, arkitektur och 
mode. 

Gnistan till Välkommen till orden uppstod 
 i Bibliotek Plattans rastlösa verksamhet.

Efter två års intensivt utforskande av verksamheten ställde 
sig Bibliotek Plattan den svindlande frågan: de som kom-
mer på vår ambitiösa programverksamhet, använder de vårt 
bibliotek? Och i så fall – förändrar programmen deras sätt att 
använda biblioteket? 

Teamet som skapat Bibliotek Plattan hade från start omsatt 
idéer i verksamhet. Det fanns en stark önskan att arbeta entu-



siastiskt som en grupp och våga testa nya former för littera-
turprogram. Biblioteket blev en scen för allt från samtal och 
debatter till litteraturquiz och performancefestivaler. Biblio-
tek Plattan genomförde 2011 ett samarbete med British Coun-
cil med stöd av Kulturrådet, och undersökte vad Bookslam 
och andra alternativa litteraturscener i London kunde lära ut. 
Det gav bla Bibliotek Plattans uppsökande verksamhet med 
litteraturkvällar på Strand Hornstulls strand. Men om all 
denna verksamhet inte på allvar samspelade med att låna och 
läsa böcker från vårt bibliotek, var det då rätt verksamhet?

Vi delade ut en enkät som gav ett enkelt svar på vilka som 
besökte våra program och hur de använde vårt bibliotek. 
Svaren visade att våra programbesökare och våra biblioteks-
besökare var två olika grupper.

Till ganska stor del var Bibliotek Plattans programverk-
samhet ett svar på en brist på annat håll. Det fanns inte tid och 
resurser att utveckla kompetens i besökarmöten, konsten att 
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framträda och annat som direkt rör den egna kreativa för-
medlingen. Bibliotek Plattan har liksom andra bibliotek, inte 
heller avsatt tid för att läsa eller förbereda bokpresentationer 
och läsecirklar. Men så fort vi inledde samarbeten med förlag 
och andra institutioner kunde vi med lite draghjälp skapa in-
tressant och intensiv verksamhet. Den verkade dock befinna 
sig bredvid, snarare än i biblioteket. Dessutom placerade 
den personalen mer i rollen av producenter än självständiga 
förmedlare.

Bibliotek Plattan kontaktade Stockholms universitetsbib-
liotek och föreslog att gemensamt undersöka hur man mer 
metodiskt kan arbeta med en besökarnära förmedling som på 
allvar kan påverka hur människor använder ett bibliotek.

»Tid, tid, plats, självförtroende och humor.«
John Cleese lista över vad som behövs  

för att en kreativ process ska komma igång.

Vad en person som arbetar på ett bibliotek kan förväntas bistå 
besökarna med varierar väldigt mycket. Olika bibliotek har 
olika förutsättningar och olika förväntningar och krav både 
från politiker och ledning. I Välkommen till orden fokuserar vi 
på förmedling av skönlitteratur och vilken betydelse vi tror att 
den kan ha i mycket skilda verksamheter.

»Ett möte mellan en författare eller konstnär och 
en institution är ett möte mellan två kreativa.«

Lemn Sissay

Om förmedling är kreativitet, vad är då det? Ordet kreativitet 
kommer från latinets creare som betyder »skapa«. Att skapa 
är att sammanfoga delar till något nytt eller att uppfinna något 
som tidigare inte funnits. Inom kultur och kulturförmedling 
är skapande den grundläggande metoden för att det som ska 
bli till blir något angeläget och kvalitativt. Att vara skapande 
är något man kan ha talang för men det kräver metodiskt 
arbete, tid och tillit till den pågående process man är involve-
rad i. Det som har varit kända redskap för att locka fram och 
utveckla skapande hos konstnärer, författare, skådespelare 
och pedagoger har under de senaste femton åren kommit att 
utgöra delar av organisationsutveckling och kompetenshöj-
ning av enskilda medarbetare inom många samhällsområden. 
Marknaden är full av utbildningar och litteratur som söker 
tillgängliggöra metodik för en skapande process. Samtidigt 
har byggbolag, kommunpolitiker och andra aktörer insett det 
möjliga värdet med att skapa utrymme för konstnärlig verk-
samhet som kan göra en plats mer attraktiv och ge mervärde 



åt andra intilliggande verksamheter. Språket för vad konst-
närlig verksamhet är och kan vara förändras. Nu talar man 
gärna om kreativa näringar.

»De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för tillväxt, jobb 
och innovationer blir allt tydligare och redan före finanskrisen 
uppmärksammades att de kulturella och kreativa näringarna både 
i Sverige och i EU omsätter mer än bilindustrin. 2009 beslutade re
geringen om en satsning på 73 miljoner i den kulturella och kreativa 
handlingsplanen. Målet med handlingsplanen är att skapa lång
siktigt goda förutsättningar för entreprenörskap inom kulturella 
och kreativa näringar så att dagens och morgondagens företagare 
inom kulturella och kreativa näringar ska kunna utveckla sina 
affärsidéer och sitt företagande. Handlingsplanen syftar också till 
att utveckla nya samarbeten mellan kultur och näringsliv som kan 
berika båda parter och bidra till nytänkande.« 

Ur ett pressmeddelande på Regeringskansliets hemsida.

Också vi som tar del av kulturutbudet kallas nya saker. Där vi 
tidigare var besökare på teatern och konserthuset och lånta-
gare på biblioteket är vi nu kunder. Vi är kunder också när det 
vi förmodas köpa inhandlas genom det vi betalar i skatt till 
den gemensamma välfärden.

»I denna verksamhet har man tänjt på gränserna, brutit upp gamla 
strukturer och verkligen vågat tänka nytt. Det har också gett 
resultat! Kunderna strömmar till och nya kundgrupper hittar också 
hit. Så gör även studiebesöken från när och fjärran. Enheten har 
också skapat en kultur och ett arbetssätt som involverar kunderna 
i verksamhetens utformning.«

Motiveringen till förnyelsepriset som Bibliotek Plattan fick 2011
.

Samtidigt som fler sektorer har förstått värdet av kreativitet 
för olika ändamål har konstnärlig verksamhet fortfarande 
bara en procent av statsbudgeten att skapa för. Kreativitet och 
kultur beskrivs som viktigare än någonsin. Samtidigt uppma-
nas konstnärer allt mer att bli entreprenörer på en gemensam 
marknad med marknadens villkor för vilken verksamhet som 
är möjlig att bedriva. Kultur blir allas värde istället för egen-
värde.

I ett offentligt rum kan människor som aldrig träffat var-
andra förut mötas. I ett bibliotek kan de mötas som deltagare 
i litteraturförmedling. Att förmedla något till en person man 
inte känner är något helt annat än att till exempel vara lärare 
för en klass som man har lärt känna. Många bibliotek har sina 
stammisar, men för de flesta finns det alltid en större eller 
mindre möjlighet att göra förmedlingen till en rekrytering. 
Att småprata och bjuda på allt från vägbeskrivningar till 

Förord  11



internetkunskap och i den samvaron öppna några dörrar till 
litteratur. Det är i den stunden som det krävs skicklig lyhörd-
het för det mänskliga samtalet och djup förvissning om att 
det är litteratur och konst och allas rätt att ta del av densamma 
som är vår chans att bli mer människor och mindre... tja, kun-
der kanske. Det behöver inte vara en automatisk reflex från 
en gammal proggrörelse som ligger i botten på den överty-
gelsen. Det är numera en absolut blocköverskridande insikt 
att världen går under i rasande fart på grund av vårt sätt att 
använda dess resurser. I sökandet efter en hållbar livsstil blir i 
ett slag det gamla som nytt. Att samlas kring konst, litteratur 
och utbyte av kunskap, att dela berättelser och språk på ett 
bibliotek kan vara en avgörande insats i att skapa nya sätt att 
leva tillsammans.

Den amerikanska journalisten Daniel Pink definierar ekono-
misk utveckling i följande steg:

1. Agriculture Age (farmers)
2. Industrial Age (factory workers)
3. Information Age (knowledge workers)
4. Conceptual Age (creators and empathizers)

Ur Whole New Mind (2005) 

Skapare och medkännare kanske man kan översätta »creators 
and empathizers« med. Alltså sådana som arbetar med kultur 
och kulturförmedling.

Vid Stockholms universitetsbibliotek talar man på Avdelning 
för kundservice om kunder och bemötande istället för till 
exempel besökare och förmedling. Där finns ingen yta för den 
enskilde medarbetaren att experimentera, starta egna publika 
projekt eller förmedla en egen hållning till besökaren. Detta 
skapar givetvis en pålitlighet i verksamheten men potentialen 
för dynamisk förmedling med den studentgrupp som besöker 
biblioteket förblir outnyttjad. På kommunikationsavdel-
ningen pågår en litterär program- och utställningsverksamhet 
i mindre skala. En outnyttjad bokhylla i anslutning till biblio-
tekets entré har annekterats för litteraturförmedling i form av 
utställningar som lyfter fram olika samlingar. Verksamheten 
är ett uppskattat inslag bland bibliotekets besökare men blir 
dock ofta ifrågasatt av bibliotekets ledning och får vid uppre-
pade tillfällen försvara sin existens. Litteraturförmedling sker 
även via publicering av Månadens rara bok och Guldkorn på 
universitetsbibliotekets webbplats där bibliotekets samlingar 
presenteras.



På Bibliotek Plattan finns inget tekniskt eller administra-
tivt stöd från institutionen inom vilken verksamheten bedrivs 
vilket innebär att varje program eller annat publikt evene-
mang kräver stora praktiska arbetsinsatser från personalen. 
Kreativitet är något som får plats om resten är gjort och 
möjligen inte ens då.

Energi och kompetens hos den enskilde medarbetaren 
blir låst i hierarkiska beslutsstrukturer och bristande metodik 
för rörlighet, flexibilitet och kreativt risktagande. Kreativitet 
är grädde på moset, det där som personalen förutsätts göra 
ändå och trots allt, snarare än själva fundamentet och den 
styrande premissen för verksamheten.

Vi tror att det finns en möjlighet för bibliotek att bli vägle-
dande i kreativitet, förmedling och skapande processer men 
då krävs utrymme och mod att låta pröva sig fram. Det krävs 
metodik för att kunna uppmuntra, stötta och utvinna gyllene 
erfarenheter från felgrepp och experiment. Och det krävs 
att toleransen för högröstade samtal, ifrågasättande och 
omprövning är total. Är vi redo för det? Risken är annars att 
offentliga ytor för kultur framstår som återhållna och stängda 
istället för inbjudande och angelägna, och därigenom enkla 
att marginalisera eller helt avfärda. Det var länge sedan som 
kvaliteten i ett bibliotek primärt låg i vad som kunde åter-
finnas i dess samlingar. Nu är ett bibliotek ett levande rum 
för levande människor mer än ett kulturhistoriskt arkiv. De 
verkliga resurserna är vem du möter där och hur den perso-
nen talar med dig.

Välkommen till orden har velat lysa upp de olika rum som 
utgör vår biblioteksverksamhet. Våra inre rum, vårt för-
medlande hjärta, de många rum där vi möter våra besökare 
och deras förväntningar och det rum som institutionen och 
därefter samhället skapar omkring oss.

Vi är tacksamma för de nya perspektiv som olika personer 
bistått med, de samtal projektet gett oss möjlighet att föra och 
de många nya frågor som det har väckt.

Med trotsig optimism
Stockholm  2013-01-11

Ingalill Petra Eva Pernilla

»Ett bibliotek är den mest högljudda platsen  
i offentligheten.« 

Lemn Sissay
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loggbok 
DIARIENUMMER: 51-KB 988-2011

Syfte att fungera som en stafettpinne i samtalet om vad  
 ett bibliotek är och vad det kan vara.
Metod  enkät, djupintervjuer av besökare, samtal med 
 referensgrupp, seminarier, workshops,  fältarbete i våra 
 biblioteksrum.
Projektnamn i april 2012 bytte projektet namn från Levande 
ord till Välkommen till orden. (Att båda namnen har en  
religiös klang är något vi själva uppmärksammat.)

Välkommen till orden är ett samarbetsprojekt mellan 
Bibliotek Plattan och Stockholms universitetsbibliotek. Men 
då tre av oss som arbetat i projektet kommer från Bibliotek 
Plattan och endast en från Stockholms universitetsbibliotek 
har det varit en obalans.





14 december 2011  Möte 1 med referensgruppen

Ibland krävs det nya ögon för att hitta metoder att utveckla 
den egna verksamheten. Därför tillsatte vi en referensgrupp 
som vi ganska hämningslöst skulle kunna pumpa på informa-
tion.  Referensgruppen bestod av sakkunniga människor med 
skilda kompetenser från reklam/pedagogik/psykologi men 
alla med intresse för böcker och bibliotek. Resultatet blev 
bland annat ännu fler frågor än vad vi hade förut.

Under det första mötet höll vi fortfarande på att formulera 
projektet och vi pratade om besökarna som kommer på pro-
grammen och de som besöker biblioteket i övrigt.

Hur kan vi väcka besökarna från sin litterära 
slummer? Vilket tilltal ska vi ha till dem som sitter 
och pratar och endast vill utnyttja lokalen?Hur visar 
vi att det är ett bibliotek?  Hur gör man besökarna 
mer delaktiga?

En idé är att använda sig av referensbesökare: 
vilka är de, vilken bok läser de, vilken bok har de 
läst, vad vill de läsa? Och om de inte redan är läsare 
kan man erbjuda dem betalning för att bli det, en 
läsmuta. För att få en större spridning beträffande 
klass, kön, ålder och etnicitet. En av deltagarna be-
rättade om ett projekt med länsbiblioteket i Halland 
om unga män som inte läser. Projektet tittade på 
männen och de fina böckerna och såg ingen kon-
taktyta mellan dem. 

Ur mediebudgeten skulle man kunna göra en 
delaktighetsspott och skapa besökarnas egen hylla. 
Personalen måste våga glömma sin egen smak till 
fördel för större mångfald. Och även erkänna dem 
vi inte når som potentiella användare av biblioteket. 
Om vi vill nå ungdomar måste vi bli bättre på att 
kommunicera på nätet.

23 april 2012  Världsbokdagen
Seminarum kring översättning

Trots att Bibliotek Plattan har många besökare som 
talar andra språk än svenska har biblioteket bara 
böcker på svenska och engelska. Ett sätt att upp-
märksamma litteratur från andra delar av världen 
och böcker från mindre förlag är genren Världsliv. 
Här samlas böcker av författare från Latinamerika, Afrika, 
Asien och Mellanöstern översatta till svenska. 

I samband med Världsbokdagen den 23 april  bjöd vi in 



Böckerna översättarna berättade om var:

Bebådelsen av Maria Negroni
Beauty Saloon av Mario Ballatin
Augusti, Oktober av Andres Barba
Allt gott ska komma till dig av Sefi Atta
Brixton Beach av Roma Tearne
Train to Pakistan av Kuchvan Singh
Muränornas bal, Pojkflickan, Dockan Bella, 

Mina onda tankar, Innan männen, Kärle-
kens geografi och Våra kyssar är avsked 
av Nina Bouroui

Sju stenar på den otrogna hustrun  
av Venus Khory Ghata

Geometriska andar, Döda noviser och 
Fjädrarna av Salim Barakat

Yalo av Elias Khory

En ljudinspelning av samtalet finns  
på www.varldslitteratur.se

en handfull översättare som översätter från andra språk än 
engelska till ett samtal om översättning och översatt litteratur. 
Vi bad dem presentera sina personliga favoriter. Översättarna 
var: Maria Björkman, översätter från franska. Annakarin 
Thorburn, översätter från spanska. Birgitta Wallin, översätter 
från indiska språk. Jonathan Morén, översätter från arabiska. 
Moderator var Harald Hultqvist.

Maria Björkman beskriver två medvetanden som möts, ett 
övermedvetande och ett undermedvetande. Hon går mycket 
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på intuition och känsla och menar att det är något magiskt som 
sker i mötet mellan två människor, författaren och översätta-
ren: det uppstår en ny text.

Annakarin Thorburn konstaterar att man utvecklas mycket 
när man läser för att översätta. Det är som att läsa i en annan 
 dimension när man riktigt får vältra sig i ord och formule-
ringar.

Birgitta Wallin slår upp väldigt mycket när hon översätter- 
även när hon kan orden. Använder synonymordboken i hög 
utsträckning. Hon rekommenderar också att vara på plats 
geografiskt. Det är ovärderligt för att förstå olika ord och be-
grepp. Ett exempel är att få en kulturell förståelse för ord som 
»melankoli«.

Jonathan Morén berättade om privilegiet att översätta från 
arabiska: där är nämligen ingen intresserad av att ge ut med-
elmåttig litteratur. Han beskriver det som att han kom från 
ingenstans när han fick uppdraget att översätta Salim Barakat 
– något av det svåraste man kan göra. Salim Barakats språk 
liknar ingen annans. Hans språk och tankevärld tycks influerad 
av de texter från 1200-talet han själv läser. Att Jonathan har ett 
svårt jobb förstår man när till och med människor som un-
dervisar i arabiska på universitetet går bet på Barakats texter » 
Den här arabiskan är obegriplig,« menar de.

26 april 2012  Möte 2 med referensgruppen

Möte nummer två var ett provokativt rundabordssamtal kring 
frågorna: »Vilken roll har personalen?« »Varför ska biblioteket 
syssla med att låna ut böcker?«

Och varför inte marknadsföra bokutlåning så här:

Läs mer så blir du rik
Läs mer så blir du snygg
Läs mer och gå ner i vikt

Vi kan ha riktad marknadsföring mot speciella yrkesgrupper 
och arrangera litterära skattjakter för vuxna. Kanske mark-
nadsföra oss som: »världens wmest sociala bibliotek«, jobba 
med sociala medier, skapa en ostkupa, läsrum, fågelkvitter, 
tyst.



är vi låsta i gamla tankesätt?

Bibliotek är det lika med avskildhet och 
tystnad?

 Är vi bibliotekarier istället för inspi-
ratörer? 
Förmedlar vi bildning istället för kreati-
vitet?

Visionen är förmedling och program-
verksamhet som utgår från berättelser-
na i böckerna. Att befinna sig i geografin 
av att ha en berättelse.

Det man bygger sitt universum av är 
berättelser.

Alla bibliotekarier kunde ha  
en skrivuppgift i bakfickan

Vara laddad med boktips och enkla 
skrivtips

Ta en roman som man själv gillar

Ta ut 4 meningar

Om personalen sägs det att de är fram-
tidens bibliotek. Det är de som står för 
kontakten och det kreativa samtalet. 
Vi vill vara »de brinnande förmedlarna 
av berättelser vi tycker om«

Varje kväll klockan 18–18.30 berät-
tar en bibliotekarie om vilken bok de 
läser just nu. Sedan kan alla andra 
göra samma sak, besökarna – detta är 
delaktighet.

Storypitching – någon berättar sin 
historia. Arbetslösa författare får 
skriva

Ingå i biblioteksutbildning- stads-
vandring med Christoffer + stand up 
comedy

21 maj 2012  Seminarium om  
läsning och läsvärden 

Under 2012 var litteraturutredningen 
i fokus. Förväntningarna var höga hos 
oss i projektet. Utredningens delrapport 
Läsarnas marknad marknadens läsare 
publicerades i mars med ett 20-tal fors-
kares nedslag i litteraturens dagsläge. 

I maj arrangerade projektet därför 
seminariet Litteraturutredningen – läs-

vanor, läsvärden och bibliotekens nya uppdrag. Inbjudan gick 
till kollegor på landets bibliotek och andra kultur- och under-
visningsinstitutioner. Seminariets fokus låg på delrappor-
tens innehåll. Utredningens ordförande, Tomas Lidman och 
Pamela Schulz Nybacka, forskare vid Södertörns högskola 
och medverkare i rapporten med kapitlet Bokläsning i över-
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flödssamhället – ett konsumtionsperspektiv deltog i program-
met. Som en tredje gäst hade vi bjudit in läsinspiratören Lena 
Kjersén Edman.

Tomas Lidman gav en översikt av utredningens uppdrag och 
arbete. Siffror visar på sjunkande läsning i Sverige. Utred-
ningen tittar framförallt på barns läsande. Tomas talade om 
att det måste till mer resurser redan i förskolan för att tidigt 
stimulera läsandet. Lärarna har en mycket stor betydelse för 
läsningen. Skolbiblioteket måste få ökade resurser. De fria 
skolvalen och friskolor visar på segregationer i läskompeten-
sen. Socioekonomiska problem visar även på svaga läsare. 
Datorer är i sig inte av ondo men tiden är begränsad och 
stjäl tid från den traditionella läsningen. Vidare tog Tomas 
upp att folkbildningen har tappat läsningen, det bör tas upp 
igen. Försämrad läsförmåga visar sig även på högskolenivå. 
Betydelsen av tillgång till ett fysiskt bibliotek och en fysisk 
bokhandel med kunnig personal betonades. 

Pamela Schulz Nybacka redogjorde för sitt rapportbidrag 
Bokläsning i överflödssamhället – ett konsumtionsperspektiv.  
Vidare introducerade hon sitt 
begrepp Bokonomi, ett nytt sätt att 
se på böckers värde och att beskriva 
böckernas särställning, både som en 
ekonomiskt och en kulturellt beting-
ad produkt. Hon talade om boken 
som den första massproducerade va-
ran. Vidare gick hon in på när och hur 
vi läser idag. Hitta sammanhang till 
var vi läser och själva läsningen. Hur 
fungerar biblioteken som inspireran-
de rum? Hur tar biblioteket kontakt? 
Var trivs du bäst att läsa? Hur ser din 
omgivning på ditt läsande? Är det 
ok att läsa? Det finns inget rätt eller 
fel. Facebook – tänk på det namnet 
och vad det innebär för läsandet och 
boken! 

Lena Kjersén Edman ställde frågan »Läsning – vad är det bra 
för?«Världslitteraturen består av 30 berättelser och sedan är 
all annan litteratur olika varianter på dessa, menade Lena. 
Det är pedagogens roll att visa vägen till litteraturen. Vidare 
delade Lena med sig av sina personliga lästips och visade på 

Lena Kjersén Edman



Lena Kjersén Edman

Lenas läslista
Adolfsson: Förvandling
Anyuru: Det är bara gudarna som är nya 
Cunningham: Timmarna
Ekelöf: Dikter 
Ekman: Mordets praktik, Grand final i 
skojarbranschen
Enquist: Nedstörtad ängel
Haushofer: Väggen 
Hellsing: Trollringen
Jaensson: Nussekudden 
Kjaerstad: Upptäckaren
Kundera: Odödligheten
Lee: Dödssynden (To kill a Mockingbird)
Liffner: Lacrimosa
Lindgren: Mio min Mio
Lindgren: Sagan om den lill farbrorn
Lindqvist: Låt den rätte komma in
Ohlsson: Gregorius
Rhys: Den första hustrun (Sargassohavet)
Söderberg: Den allvarsamma leken
Teller: Intet
Thuy: Ru
Zeh: Leklust eller Flickan utan genskaper

Lena tipsar vidare om två av sina egna 
böcker: Godhet. I litteraturen och i livet 
och Böcker som samtalar. Intertextualitet, 
dialog, covers och kärlek.

hur en duktig pedagog kan inspirera 
till läsning. Idag kan vi ha en egen 
husläkare, en personlig tränare, en 
personal shopper. Varför har vi inte 
också en personlig bibliotekarie?

 En »bra bok« kan enligt Lena 
(för den som läser med omsorg) ge 
inlevelseträning (empati) och tanke-
träning (förmåga att reflektera), 
erbjuda bot mot sjukdomen verbal 
vilsenhet, trigga och utmana. Hur 
är det att leva? Vem är jag? Vem kan 
jag bli?, Trösta med förnuft: Du är 
inte ensam lilla Knytt. Vad Lena i 
övrigt har att anföra om konsten att 
läsa, har hon knyckt av en författare 
av den hårdkokta sorten. Ernest 
Hemingway får de sista orden: »Om 
jag skriver med mitt hjärteblod, så 
får ni väl ta mig fan också läsa med 
ert hjärteblod«.

Seminariet avslutades med 
ett samtal som leddes av Pernilla 
Glaser.

13 september 2012
Inspirationsdag för bibliotekspersonalen

Dagen inleddes med att Maria Bergkvist från Forsman och 
Bodenfors reklambyrå berättade om sitt arbete och gav tips 
från reklamvärlden. Marias föredrag väckte många tankar 
och idéer. 

Namnet Bibliotek Plattan talar inte om innehållet, bara 
platsen. Förslag att även ha en tagline – något som förklarar 
vad vi är! Det handlar om att kommunicera en idé. Kan man 
hitta nya sätt att berätta bibliotekets historier? Hur kommu-
nicerar biblioteket? Frågor verksamheten bör ställa och ska 
kunna svara på är:

varFÖr Finns vi? (politiskt, medborgarna i Stockholm, 
verksamheten på universitet, formulera vision och mål)

Hur lyckas vi med vÅrt uppdrag? (besökarna måste veta 
om det + att det måste vara tillfredsställande)

vad drÖmmer vi om att bli? (varumärkesplattform, man 
måste ha koll på insidan innan man pratar om utsidan)
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Ett mål skulle så klart kunna vara att få fler besökare eller fler 
utlån. Eller varför inte: att bli en auktoritet när det gäller ex-
empelvis litteratur översatt från andra delar av världen än den 
engelskspråkiga eller nyutgiven svensk poesi. Man behöver 
vara tydlig i sin tanke.

Dagen fortsatte med att konstnären Pia Sandström berät-
tade om sitt konstnärskap. Därefter tog Maria Ehrenberg, 
utvecklingsledare och regionbibliotekarie i Halland, vid. Hon 

talade om varför läskunnigheten sjun-
ker bland 15-åringar och att det är nöd-
vändigt att jobba för vuxnas läsande om 
man vill nå ungdomarna och barnen.

Vidare berättade hon att den förra 
bibliotekslagen fokuserade på tillgång-
en till bibliotek och att de höll öppet. I 
ett förslag till nya bibliotekslagen står 
ett förslag: att biblioteken ska främja 
läsning och tillgång till litteratur. Det 
är en mer aktiv skrivning. 

Ordet medborgare är utbytt mot 
alla – det vill säga att man nu även 

inkluderar papperslösa. Prefixet folk (som i folkbibliotek) är 
borta. Nu säger man bara bibliotek.

Litteratur, läsning, lästid!

I Litteraturutredningen visar man oro över den litterära kvali-
tén på bibliotek. Den smala, experimentella, flippade, nöd-
vändiga litteraturen finns inte representerad på biblioteken 
runtom i landet bland annat på grund av dåliga medieanslag 
och att man låter efterfrågan styra.

I berättelsen finns mänsklighetens utvecklingspotential, 
vi beskriver oss själva, vi berättar om oss själva. Lusten att 
upptäcka, driften att bekräfta.

Vår värsta fiende är enligt Maria Ehrenberg den objektiva 
bibliotekarien. Den som är rädd att göra fel, har dåligt själv-
förtroende, hävdar att »basverksamheten« är det viktiga. Som 
har ett behov av att förbereda allt till 100 procent, reflekterar 
inte, är inte utåtriktad och inte gillar förslaget till ny biblio-
tekslag.

Vår bästa vän däremot är den subjektive bibliotekarien, 
den som ägnar sig åt storytelling och är personlig.  Det är 
 chefens uppgift att se till att personalgruppen är så blan-
dad att man får en bred kompetens. Skapa din egen kanon! 
Använd den! Läserfarenhet, läskompetens, förmedlarkraft, 
omvärldsbevakning.

Besökarna är inte kunder (kunder kan man alltid välja 

Förslaget till ny bibliotekslag 
fokuserar på följande områden:

1. Läsning, läsfrämjande, litteraturen
2. Tillgång till alla format
3. All biblioteksverksamhet ska 

genomsyras av kvalitet och bredd 
(en fråga är dock hur man ska 
arbeta med kvalitetsfrågor – där 
saknas det verktyg) 

4. Uppföljning



när någon frågar vad vi gör,  
vad svarar vi? 
Att kunna beskriva det man gör 
för en viss målgrupp, till exempel 
tonårstjejer.

Vilket är vårt sätt? (vår filosofi, 
våra värderingar och vision i för-
hållande till uppgiften – lite mer 
knasigt, lättillgängligt, djupt till 
exempel)

(Jmfr Googles sätt »Don’t be evil«, 
IL »Don’t be commersial«, Coop 
»Du äger«)

Kulturutövandet har minskat de 
senaste 10 åren men kulturkon-
sumtionen bara ökar.

Kommunikationsplatt-
form – koppla ihop målgrupp/de 
vi vill nå med vilka vi är.

Vilka vill vi nå? Vilken är vår 
målgrupp?

Vad har vi att säga/berätta? (här 
finns det senaste, vi följer utveck-
lingen)

Hur och var når vi de vi vill nå? Var 
befinner sig de vi vill nå, på webben 
och sociala medier, Youtube, på 
tunnelbanan, fästa klistermärken 
med budskap på frukt. 

Vad vill vi att de ska tycka eller 
veta?

När är vi nöjda? – Vi måste utvär-
dera och kunna säga att det där 
gjorde vi bra!

Storytelling – en teknik som ge-
nom en berättelse väcker intresse 
för vad vi gör och varför

Kommunicera idéer, Pressbyrån har 
döpt sitt smågodis – jämför med våra 
genrer!

Bra kommunikation innehåller alla 
dessa delar:

vilja- vi vill få människor att läsa av 
det bästa som finns

tänka- det man vill tänker man

säga- säga det med en lapp, med ett 
ord, ett klick på Youtube. Formulerar 
utifrån mottagarens villkor

gÖra- vi interagerar med människor

Tänk ut olika sätt att beskriva verk-
samheten utifrån storytelling:

Kom ihåg regeln om tre (Saker som 
är bra kommer i 3,3 saker är lätt att 
komma ihåg, det krävs 3 ggr för att 
förstå något)

Öva på att kommunicera idén till 
olika slags publik, unga, moderater 
t ex

Anpassa berättelsen till den du talar 
med. Kolla gärna att det funkar med 
en »testperson«

Det är inte viktigt att det blir exakt 
rätt

»Låna fler böcker – höj utlåningssta-
tistiken – få en läsupplevelse«

»Stjäl mig ej – Jag är en biblioteks-
bok – Vi äger tillsammans«

»Låna mig. Jag är en bibliotekarie«

Hitta den kortaste versionen. Maria 
tipsar om att använda analogier eller 
bilder i kommunikationen med den 
tänka målgruppen. 

Oavsett vad man tycker om köpt 
kommunikation är det något vi 
måste förhålla oss till. Fiktiva perso-
ner är något vi alla relaterar till.
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bort) utan delägare som man måste lyssna på, samarbeta med 
och hela tiden ha i åtanke, respektera deras erfarenheter och 
kunskap, samt tillföra sin egen.

Använd det som finns runt omkring:  
Klarakvarteren, Brunkebergstorg, Sergels torg, city

Tänk någon annanstans – man behöver inte 
alltid vara i biblioteket.

Litteraturen och bokens roll

Det litterära samtalet

Bibliotekarie, bokbindare, litteraturkritiker, litteratur-
vetare, författare- litteraturens praktik

Än mer populär blev Maria Ehrenberg då hon i slutet av sitt 
anförande spände blicken i chefen och hävdade att utan LÄS-
TID är bibliotekarierna inte professionella. Självklart måste 
vi kunna läsa böcker på arbetstid. Hur ska vi annars kunna 
utföra vårt jobb? 

Dagen avslutades med en skrivarworkshop med Malin 
Isaksson. Här fick personalen prova på eget skrivande. Några 
tyckte att det var väldigt jobbigt medan andra passade på att 
tillfälligt leva ut sin ungdoms författardröm.

28 september 2012  Mingel och quiz  
på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg



9 oktober 2012  Smittsam. Konferens om förmedling

31 oktober 2012 Skrivarworkshop med SFI-klass

Vi bjöd in en SFI-klass för en skrivarverkstad i Bibliotek 
Plattans konstrum under ledning av Malin Isaksson. Klassen 
bestod av 15 personer i åldrarna 35–55 från många olika språk-
områden. Gruppen hade arbetat med svenska språket under 
några månader och kunde uttrycka sig någorlunda muntligen 
men var däremot inte så vana att skriva på svenska.

Den första skrivuppgiften deltagarna fick var att skriva 
ner ett ord som de tycker om på en post-it-lapp. Flera valde 

Den 9 oktober vill vi fokusera på det levande förmedlande mötet. Vi bjuder in till en hel dag för bibliotekarier, lärare, kulturbyråkrater eller andra som arbetar med kultur-smitta. Vi kommer att bjuda på mindre workshops kring olika aspekter av kulturell smittsamhet, där vi har chansen till reflektion och kunskaps utbyte process-ledda av dagens moderator Pernilla Glaser, team samordnare på Bibliotek Plattan samt inspirerande föreläsningar.
Från London är vi stolta att kunna presentera den oförliknelige poeten och sjudande litterära smitthärden Lemn Sissay. (För er som var på vårt Bookslam så minns ni honom som underhållande värd) Han kommer att berätta om bl.a. om sitt arbete som Artist in Residence på Royal Festival Hall och Forward Arts Foundation samt Global Poetry System som han grundade. 

Maria Lind är curator och skribent. Sedan 2011 är hon chef för Tensta konsthall. 2009 tilldelades hon Walter Hopps Award for Curatorial Achievement och 2010 publicerade Sternberg Press i Berlin Selected Maria Lind Writing.

Ni anländer till Studion i Kulturhuset 9 oktober 9.30 och 10.00 sätter vi igång. 
Lunch tar ni på egen hand. Vi håller igång till 17.00 då baren öppnar med vin och smårätter till salu, lite skön musikalisk underhållning och möjlighet till samtal och häng.

Dagen är gratis för deltagarna men vi vill att ni anmäler er på www.regionbiblioteket.se/kalendarium och då även anger om ni är intresserade av att stanna en stund på kvällen.
Smittsamhets-dagen är en del av projektet Välkommen till orden. En undersökning av samband mellan olika sorters programverksamhet och besökarnas biblioteksanvändning som bedrivs av Bibliotek Plattan tillsammans med Stockholms universitetsbibliotek med stöd av Kungliga biblioteket.

Information:
lotta.aleman@stockholm.se och  petra.stromback@stockholm.se
Anmälan:
senast 1 oktober på 
www.regionbiblioteket.se/kalendarium

9 oktober 2012 • 9.30-17

Efterhäng med bar för den 

Studion Kulturhuset

som vill till 20
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ordet »blomma«, andra »Sverige«, »mamma«, »kvinna«.
Andra uppgiften gick ut på att arbeta i en av tre grupper 

med att göra remix av sönderklippta dikter som låg i ett ku-
vert, t ex en dikt ur Inger Edelfeldts diktsamling SALT.

Först skulle man läsa orden ett och ett och förstå deras 
innebörd. Man tog hjälp av de »levande uppslagsverken«, 
Petra och Ingalill. Varje enskilt ords många möjliga betydelser 
blev uppenbara, t ex kunde ordet »rör« som ingick tydas som 
VVS-rör, beröring, fysisk rörelse, rör i grytan, angår osv.  
Man valde sedan tre favoritrader och 
satte ihop dem till en »ny« dikt som 
lästes upp.

Tredje uppgiften var att grup-
perna fick 5 lappar med ord samt  
5 tomma lappar där man skulle skriva 
ett självvalt ord. Sedan gällde det att 
kombinera de 10 orden till en egen 
dikt. Dessa dikter berättade en del 
om vilka deltagarna var och gav idéer 
till nya skrivuppgifter.

Som avslutning visade vi runt 
workshopdeltagarna i biblioteket.

Kanske bjuder vi in just denna 
grupp ännu en gång för att arbeta 
vidare?

Efteråt samtalade vi med  Malin om 
vad vi som bibliotekspersonal varit 
med om. Upplevelser som väcker 
frågor om språkets roll, både som 
ett möjligt maktmedel och som dörröppnare till det svenska 
samhället.

Vi hade en ömsesidig upplevelse av ett trevligt möte mel-
lan generösa människor och bibliotek. Underfundig humor, 
lugn och varm stämning. Flera workshopdeltagare valde att 
skriva in sig för lånekort. 

Kanske skulle man nästa gång förenkla uppgiften genom 
att utgå från enklare texter? Låta enkla byggord som: och i 
 eller men ingå som byggstenar?

Detta kan bli ett koncept för Bibliotek Plattan om man 
förbereder ett kit med personligt urval av poesi, barnlitte-
ratur, lättläst och andra alternativ till språkkurser, lista på 
bibliotek som har läxhjälp, språkcafé. Skrivarworkshopen 
med SFI-klassen gav mersmak.



11 november 2012  Möte med hemlösheten

En dag tilltalade en kvinna mig på jobbet. Jag stod vid bokhyl-
lan och ställde tillbaka böcker när 
hon inledde med den inte helt ovan-
liga men rejält provocerande frågan 
»Jobbar du här?«.

»Ja«, svarade jag och mötte hen-
nes blick. »Jag är hemlös« sa hon då. 
»Jag vill möta människor. Jag har 
mycket att berätta«.

Ibland ser man på människor 
direkt om de är hemlösa men det var 
inget jag reflekterat över när jag sett 
den här kvinnan genom ögonvrån. 
Det jag lagt märke till var att hon såg 
ut att vara i 50-årsåldern och hade 
lite ovårdade kläder. 

»Jag har en bok här«, berättade 
hon vidare och började söka bland 
sina saker. »Den har jag stulit – på ett 
annat bibliotek« förtydligade hon 
och fortsatte, allt medan mina öron 
växte, »Jag ska skriva en bok«. Jag val-
de att ignorera stölden och fick istäl-
let lyssna på hennes livs historia som 

inkluderade både mänsklig tragik och en stor portion humor. 
Ibland tycktes det som att det var mer fiktion än verklighet i 
hennes utsagor men det spelade ingen roll. Hon berättade och 
jag lyssnade, ibland kommenterade jag någonting.

Hennes historia fick mig att reflektera över många saker. 
Bland annat hemmet och vad det innebär att sakna ett hem: 
Du har ingenstans att förvara dina tillhörigheter. Du kan inte 
låsa om dig och är därmed utan skydd. Att du blir bestulen på 
dina ägodelar är mer regel än undantag.

Bara en sån sak som glasögon och att hålla reda på dem. 
Kvinnan letade efter sina glasögon men hittade dem inte. 
»Det är så jobbigt, jag ser så dåligt« berättade hon och fortsat-
te »glasögonen går sönder om jag ligger på dem«. Förutsätt-
ningarna för att hon skulle kunna vara en låntagare (för att få 
lånekort behöver man en fast adress) och läsare var inte stora.

Vad har nu detta med mitt jobb och biblioteket att göra? Jag 
tänker på alla de människor som vistas i rummet men som 
inte verkar det minsta intresserade av att låna av vårt fantas-

Ett dilemma: vi välkomnar 
samtidigt som vi stänger ute 
genom språk, låneregler och 
utbud.
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Philippa Andreasson, 
chef för Avdelningen för 
kundservice på Stockholms 
universitetsbibliotek.

tiska bokbestånd. Jag tänker på alla de människor som tror att 
biblioteket inte kan erbjuda någonting för dem.

Mötet med den hemlösa kvinnan påminde om vad vi fak-
tiskt skulle kunna göra: högläsning, läsecirklar och skrivar-
workshops till exempel. Låta bibliotekets bestånd möta män-
niskors behov. Låta människor berätta sina liv. 

22 november 2012   
Presentation av projektet på Bibliotekschefsmöte

Varje år bjuder Kungliga biblioteket in landets biblioteksche-
fer till en konferens på olika aktuella teman. Tidigare har det 
bara gällt forskningsbiblioteken men i år var även represen-
tanter från folkbiblioteken inbjudna.

Vi i projektet var inbjudna för att presentera Välkommen 
till orden. Tillställningen hölls på Hilton hotell i en härligt 
varm lokal. Presentationen avslutades med ett quiz. Det 
visade sig att cheferna hade stenkoll.

27 november 2012  Workshop  
i förmedling med personal från  

Stockholms universitetsbibliotek  
och Kulturhusets bibliotek

Pernilla Glaser 
sammanställer en lista 
över besökare som 
workshopdeltagarna 
uppfattar som besvärliga 
eller utmanande.
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Historik

Bibliotek Plattan är ett bibliotek med Kultur
huset som huvudman för verksamheten. 
Lånekort och cirkulationssystem delas med 
Stockholm Stadsbibliotek men inköp, pro
gramläggning med mera sköts självständigt. 
Bibliotek Plattan öppnade i augusti 2010 i 
Kulturhuset Stockholm. Det nya biblioteket 
blev en del av den nya entrén till Kulturhuset, 
som ligger i samma nivå som Sergels Torg och 
sätter en aning kulturfernissa på huvuden
trén. Biblioteket delar de öppna ytorna med 
en bokhandel (som nu är stängd) och ett café 
samt en utställningsyta och en liten scen. 

Varför gjorde Kulturhuset denna satsning? 
Vad är fördelarna för besökarna med öpp
ningen av en ny huvudentré och att flytta bib
lioteket? 

Svar: Det blir tydligare för besökarna med 
en egen entré för Kulturhuset och en bättre 
service med en ny informationsdisk. Biblio
teket kom också närmare besökarna med lä
get ut mot Plattan. Satsningen innebar också 
ökat öppethållande vilket gav mer ur besö
karsynpunkt. I det nya biblioteket finns också 
en scen – Plattanscenen – som är byggd så att 
man kan köra programverksamhet utan hjälp 
av tekniker, så kallat »självkör«.

Det fanns också nostalgiska skäl till att pla
cera ett bibliotek på bottenplanet. Bibliotek 
Plattans moderbibliotek Läsesalongen fanns 
här mellan åren 1971 till 1990. Många stock
holmare har starka minnen av sagogroparna 
där man antingen kunde lyssna på sagor i hör
lurar eller bläddra i sagoböcker eller varför 
inte både och? 20 år senare var det dags att 
flytta ner igen men då under ett annat namn: 
Bibliotek Plattan. Böckerna hämtades från 
Läsesalongen som i och med denna flytt och 
uppdelningen skönlitteratur och konst till 
Plattan och musik och film till våning 2 gick i 
graven. 

det Här är bibliotek plattan

Bibliotek Plattans inriktning

Bibliotek Plattan har en uttalad ambition att 
vara ett profilbibliotek med inriktning på 
konst och skönlitteratur och verksamheten 
drivs av Team Plattan som består av tre bib
liotekarier, en programkoordinator och en 
teamsamordnare. 

Det finns en verksamhetsidé att förhålla 
sig till. Bland annat ska biblioteken i Kultur
huset »leka med, utmana och tänja gränserna 
för vad ett bibliotek är och bör vara«.

Biblioteken ska inte erbjuda allt inom sina 
ämnen »utan ha ett samtida, angeläget och 
levande utbud som inspirerar och utmanar 
våra besökare«. Biblioteket ska vara ett bib
liotek som »överraskar och har utrymme för 
det annorlunda, det oväntade«. Konkret be
tyder detta (Saxat ur verksamhetsidén): 

Urval

* Vad vi har att erbjuda, vårt utbud och 
unika profil, måste framgå tydligt

* Vi ska ge inspiration och upplevelser 
bortom det man hittar överallt

* Vi ska skapa mervärden runt det vi 
har genom vår kompetens och genom 
att involvera våra besökare

Upplevelser

* Det behövs en plats för samtal och 
berättande

* Vi ska erbjuda tillgång till rummet 
utan krav – besökaren gör biblioteket

Aktiva besökare

* Vi ska samarbeta med dem som 
skapar och producerar

* Att erbjuda en plats där människors 
eget skapande kan synas och delas 
med andra är en viktig uppgift
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Bokbeståndet

Bibliotek Plattan är ett vuxenbibliotek som 
ska presentera skönlitteratur, lyrik, dramatik 
och böcker om konst, design, arkitektur, mode 
och fotografi samt litteratur om skrivande och 
läsande. Inför öppnandet beslutades att ska
pa ett nytt kategoriseringssystem. De tidigare 
kategorierna enligt SABsystemet, ersattes 
med mer beskrivande ord av typen Världsliv, 
Poesi, Roligt etc i syfte att skapa ett mer lätt
läst och inbjudande bestånd. Detta innebar 
att varje bok fick en ny klisterlapp (genrelapp) 
på ryggen samtidigt som den också märktes 
om i databasen.

De olika typer av avdelningar som skapades 
kan indelas i följande kategorier: 

Genresystemet upplevs oftare som proble
matiskt för besökare som vet exakt vad de är 
ute efter och vet hur det »brukar vara« på bib
liotek. Mer positiva omdömen ger besökare 
som strosar genom biblioteket och tack vare 

Enligt fysisk form Pocket, Ljudböcker

Enligt litterär form
Antologier, Dramatik, Lyrik, 

Essäer, Lättläst, Ung

Enligt skönlitterär 
prosagenre

Science Fiction, Deckare, 
Skräck, Fantasy

Enligt litterärt tema

Livsöden, Stadsliv,  
Om världen, Queer, Erotik, 

Roligt, Debatt. Historia, 
Kärlek

Enligt kanonprincip Klassiker, Kult

Enligt litterär »stil« Roligt

Ej skönlitterära
Essäer, Om böcker, 

Författare, Att skriva, Debatt

Övriga
Debutanter, Författarscen, 

Berättelser

skyltning hittar något de vill låna med hem. En 
källa till både ris och ros.

Genrer som till exempel Livsöden och 
Stadsliv har tagits bort efterhand, eftersom 
de upplevdes som luddiga och svåra att ar
beta med. Genrer som till exempel Klassiker, 
Världsliv, SF, Skräck, Queer, Erotik, Poesi 
och Noveller har varit betydligt enklare att ar
beta med. Hyllan Världsliv är ett bra exempel 
på en genre som från början var otydlig, men 
som genom en medveten satsning och geo
grafisk avgränsning blev tydligare att förhålla 
sig till.

En hylla som ständigt växer är den proble
matiska Berättelser, ett ord som står för allt 
eller ingenting. Där hamnar stora berättelser 

som inte går att placera någon 
annanstans. Hyllan kunde i prin
cip heta Hc/Hce/He. 

Eftersom bibliotekets bestånd 
är för stort för att rymmas i hu
vudet är ett resultat av genresys
temet att personalen blivit mer 
bunden till databasen då det ofta 
uppstår osäkerhet kring vilken 
genre en viss bok har hamnat un
der.  Exempel: En roman som Chi
nua Achebes Allt går sönder kan 
stå på Klassiker eller Världsliv. 
Båda alternativen är rimliga, men 
det är svårt för personal som inte 
jobbar direkt med genrerna att 
veta var den står. Många besöka
re frågar var böckerna av en viss 
författare står. Inte sällan blir 
de hänvisade till 3–4 olika hyllor 
med olika genrer. 

Under hösten 2012 har det 
förts diskussioner om huruvida 
det budgetmässigt ska satsas 
på en eller ett par genrer för att 
höja bibliotekets profil. En sådan 
satsning skulle kunna innebära 
att man köper upp allt man hittar 
och som är relevant inom de val
da genrerna. Det skulle underlät
ta för profiltanken då man internt 

kunde ha målsättningen att bli bäst i Stock
holm/Sverige inom ett område. Detta skulle 
också underlätta för programverksamheten 
då man kunde knyta program hårdare till be
ståndet. Inget beslut om detta har tagits.



Bibliotek Plattans  
programverksamhet 2010–2012

Bibliotek Plattans programverksamhet vill levandegöra och 
fördjupa kunskapen om vårt bestånd, utmana besökarna 
att läsa mer och uppvigla besökarna att läsa på nya sätt. Vi 
vill överraska återbesökaren och bjuda den oförberedde att 
spontant stiga in. För att underlätta detta är det alltid fri entré. 
Platsen för programverksamhet kan variera men gemensamt 
är det öppna rummets princip. Dels finns en mindre pro-
gramscen med enkel ljud- och bildteknik, dels finns en möjlig-
het att samtala, spela teater eller ha workshops i bibliotekets 
konstavdelning. Även en central plats med några sittpuffar 
mellan bokhyllorna används för högläsning och kortare 
program.

Sedan öppnandet den 10 augusti 2010 har Bibliotek Plat-
tan haft cirka 150 programpunkter som lockat ungefär 8000 
besökare. I dessa siffror räknas också performancefestivaler 
och andra helhusprogram som använt Bibliotek Plattans 
scen. Hit räknas också filmvisningar som arrangerats av 
utställningsenheten. 

Majoriteten av programmen har varit så kallade 
 »externa«, vilket innebär att ett förlag eller en idémakare har 
fått tillgång till Bibliotek Plattans scen. Dessa har med få 
undantag genomförts med hjälp av teamsamordnaren, som 
knutit kontakterna och programkoordinatorn som skött det 
administrativa och tekniken vid genomförandet av evene-
manget. För Kulturhuset är det här en billig form av program-
verksamhet, och då bibliotekarier inte har avsatt tid för pro-
gramverksamhet och budgeten för program är minimal, är 
detta en väg att gå för att hålla en kontinuerlig programverk-
samhet. Detta kan dock innebära att övrig personal upplever 
att de inte bottnar i programmen och att marknadsföringen 
blir otydlig då man förhåller sig till en extern part och är osä-
ker på hur den vill kommunicera med sin tänkta publik.

De egenproducerade programmen är relativt få och 
produceras under tidsbrist. Programmet Bok på maten får 
exemplifiera. I programmet ska Team Plattans personal tipsa/
prata om litteratur en vardag i veckan. Inledningsvis är det ett 
tiotal personer som dyker upp, men de droppar av efter några 
gånger. Arbetsinsatsen upplevs som för stor i förhållande till 
publiktillströmning. Programidén avvecklas då ingen flextid 
eller annan kompensation ges för tiden det tar att läsa in sig på 
böckerna personalen ska prata om. 

Ett annat egenproducerat program är Plattans litteratur-
quiz som – trots avsatt produktionstid – till stora delar har 
gjorts på personalens fritid. Mervärdet för programmakarna 
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(stor publik, uppmärksamhet i media med mera) har dock 
varit så stort att quizet har genomförts med någorlunda konti-
nuitet sedan starten i februari 2011. 

Ett program som sticker ut från de övriga är »Uppsökan-
de verksamhet på Strand« där Team Plattan lekte med biblio-
tekstermen »uppsökande verksamhet«, lämnade Kulturhuset 
och flyttade ut författaruppläsningar (kompade till husband) i 
krogmiljö. Ett litteraturquiz arrangerades på samma vis. 

Lärdomarna av detta lokalbyte är följande. Teknikfrågor 
blev enklare att lösa då man inte behövde använda sig av Kul-
turhusets interna bokningssystem. Ljudtekniker och utrust-
ning fanns på plats. Marknadsföringen blev mer effektfull då 
restaurangen hade ett stort kontaktnät och dessutom produ-
cerade månadsaffischer och andra trycksaker. Krogmiljön 
gjorde också att den så kallade »mysfaktorn« infann sig på 
ett annat sätt än om arrangemangen hade hållits i biblioteks-
miljö. 

Då det ofta är avsaknaden av en bra lokal som gör att pro-
gramidéer brister och att program i biblioteken kan upplevas 
som störande för den som är där för att läsa/låna, vore det 
högst intressant att arbeta vidare med formatet Uppsökande 
verksamhet. Ett förslag är att till exempel Stockholms stads-
bibliotek inrättar en enhet som enbart jobbar med uppsökan-
de verksamhet av olika slag (behöver givetvis inte bara vara i 
krogmiljö). Ett problem är förstås att detta inte drar folk till 
biblioteken och därför är statistiskt svårt att motivera, men 
sett ur ett större perspektiv uppmuntrar det till läsning och på 
sikt skulle ett dylikt koncept gynna biblioteken. 

Avslutningsvis kan man slå fast att för Bibliotek Plattans 
del står egenproducerade program tidsmässigt i konflikt med 
basverksamheten. Samtidigt är produktion av programverk-
samhet en viktig och naturlig form av självgenererande fort-
bildning som placerar bibliotekarien i ett sammanhang. Ett 
egenproducerat program innebär helt enkelt att producenten/
bibliotekarien måste vara påläst och engagerad. Om bibliote-
karien ska förmedla skönlitteratur (detta gäller givetvis inte 
alla bibliotekarier på alla bibliotek) är det viktigt att fråga 
sig om inte förmedling i form av programproduktion bör få 
strukturerad tid på samma sätt som till exempel bemanning, 
inköp och hantering av sändning har det. 

När det kommer till budget kan det vara så att ett biblio-
tek som genom programverksamhet vill uppvigla till läsning 
måste ha en avsatt pott för ändamålet och att man på sikt 
måste föra en diskussion om mediebudget i förhållande till 
programbudget. 

Lösningen med en person som är frikopplad från bas-

BOK PÅ MATEN (4 gånger)
Team Plattan tipsar/pratar om 
litteratur.
FRUKOSTPOESI (4 gånger)

Poeter läser poesi. Frukost finns 
att köpa i Stories. I samarbete med Boel Schenlaer på PoesiOnStage 
och Södermalms Poesifestival.

ÖPPEN TECKNARKLASS 
Med Pontus Raud

ÖPPEN SKRIVARKLASS 
Men Malin Isaksson

BOKRELEASE »SOSSIAL 
SKULLPTUR«
CITYFRUKOST 
CITYVISIONER 
AMNESTY DRÖMWORKSHOP
VI BIOGRAFI: SAMTALSKVÄLL

Hyllade författare – ifrågasatta 
föräldrar

SAMTAL
Samtal med Christoffer Barnekow kring David Molanders utställning

FOSTERTÅRTOR
Joanna Rytell – releasefest

ART BY THE BOOK  
(83 besökare, samtalet) 

Utställningen visar verk av 
studenter och lärare på Kungliga 
Konsthögskolan. Öppet samtal om verken i utställningen ART BY THE BOOK.

BECKMANS ställer ut
BOK PÅ MATEN

Bibliotek Plattans personal bjuder på lästips ur Bibliotekets hyllor 
torsdagar 12:30 under hela våren t o m 26/5.

DOKUMENT FÖRLAG (3 gånger)
Konstdebatt och workshopserie i 
samarbete med Dokument förlag. 
På scenen och i Konstrummet. 
Bibl Plattan stänger 18 men 
workshopdeltagarna kan vara 
kvar tillsammans med en 
Bibliotekspersonal och avsluta i 
Konstrummet som vi avskärmar vid stängningsdags.

Daria Makarenko: I AM SPEAKING
Daria Makarenko är elev på 
Konstfack och ställer ut ett tiotal 
keramiska föremål i Bibliotek 
Plattans bokhyllor. Presentation av projektet vid puffarna 2/5 17.00.

FOTODAGAR
Föreläsning
FRUKOSTPOESI (7 gånger)

Poeter läser poesi. Frukost finns 
att köpa i Stories. I samarbete med Boel Schenlaer på PoesiOnStage 
och Södermalms Poesifestival.

KONST, SPRIT OCH BÖCKER



verksamheten och vars huvuduppgift är att »dra in« program 
i verksamheten är effektiv, men risken är att bibliotekarierna 
upplever att de inte bottnar i verksamheten.

Exempel på PROGRAM 2010–2012

BOK PÅ MATEN (4 gånger)
Team Plattan tipsar/pratar om 
litteratur.
FRUKOSTPOESI (4 gånger)

Poeter läser poesi. Frukost finns 
att köpa i Stories. I samarbete med Boel Schenlaer på PoesiOnStage 
och Södermalms Poesifestival.

ÖPPEN TECKNARKLASS 
Med Pontus Raud

ÖPPEN SKRIVARKLASS 
Men Malin Isaksson

BOKRELEASE »SOSSIAL 
SKULLPTUR«
CITYFRUKOST 
CITYVISIONER 
AMNESTY DRÖMWORKSHOP
VI BIOGRAFI: SAMTALSKVÄLL

Hyllade författare – ifrågasatta 
föräldrar

SAMTAL
Samtal med Christoffer Barnekow kring David Molanders utställning

FOSTERTÅRTOR
Joanna Rytell – releasefest

ART BY THE BOOK  
(83 besökare, samtalet) 

Utställningen visar verk av 
studenter och lärare på Kungliga 
Konsthögskolan. Öppet samtal om verken i utställningen ART BY THE BOOK.

BECKMANS ställer ut
BOK PÅ MATEN

Bibliotek Plattans personal bjuder på lästips ur Bibliotekets hyllor 
torsdagar 12:30 under hela våren t o m 26/5.

DOKUMENT FÖRLAG (3 gånger)
Konstdebatt och workshopserie i 
samarbete med Dokument förlag. 
På scenen och i Konstrummet. 
Bibl Plattan stänger 18 men 
workshopdeltagarna kan vara 
kvar tillsammans med en 
Bibliotekspersonal och avsluta i 
Konstrummet som vi avskärmar vid stängningsdags.

Daria Makarenko: I AM SPEAKING
Daria Makarenko är elev på 
Konstfack och ställer ut ett tiotal 
keramiska föremål i Bibliotek 
Plattans bokhyllor. Presentation av projektet vid puffarna 2/5 17.00.

FOTODAGAR
Föreläsning
FRUKOSTPOESI (7 gånger)

Poeter läser poesi. Frukost finns 
att köpa i Stories. I samarbete med Boel Schenlaer på PoesiOnStage 
och Södermalms Poesifestival.

KONST, SPRIT OCH BÖCKER

4 personer från Biblioteken som ska prata litteratur kring ett ståbord.
KULTURNATT 2011

Extra öppethållande. Samverkan 
med Kulturförvaltningen. 
Kulturnatt 2011.

LITTERATURQUIZ (4 gånger)
Två personal från biblioteket håller i en frågesport om litteratur. 

NO BUDGET PERFORMANCE
SUPERMARKETS
Performanceföreställningar i olika 
former på Plattanscenen 
PSYKOLOGER LÄSER BÖCKER (9 
gånger)

Psykologerna Jonas Mosskin och 
Jenny Jägerfeldt håller öppen 
läsecirkel – olika böcker varje gång. Samtal med gästande författare/
gäster och debatt med publiken. I 
samarbete med Modern Psykologi och Psykologförbundet.

ROM OCH SVENSK
Samtal om Romernas situation. 
Rosa Taikon berättar om sitt liv 
och visar unika fotografier från 
Romernas historia i Sverige. 
Samtalsledare Johan Berggren, 
Ordfront.

RÖR INTE MIN BIL
Samtal om bilsamhället och Peak 
Oil. I samarbete med Ordfront. 
Panel: Arne Jarrick, Klimataktion, 
Daniel Berg ASPO, Stockholms 
universitet, Motormännens 
riksförbund, Lars Henriksson 
bilarbetare o författare.

RÖR INTE MIN LYA
Samtal om bostadspolitik. Varför 
är Stockholms bostadsläge 
så bedrövligt? Sara Westin, 
kulturgeograf o Kent Werne, 
journalist, författare till boken 
»Du sköna nya hem« debatterar. I samarbete med Ordfront.

RÖR INTE MIN LÄCKA
Samtal om Wikileaks och 
nätjournalistik, om Sverige och 
yttrandefriheten. Jesper Huor 
och Rasmus Fleischer debatterar. 
Samarbete med Ordfront magasin.

RÖR INTE MIN UNDERHÅLLNING
Samtal om vad kulturpolitik är och skulle kunna vara. Stina Oscarsson inleder debatten. Moderatorer 

Johan Berggren Ordfront o Pernilla Glaser Bibliotek Plattan. Samarbete med Ordfront Magasin
SAMTIDSSCEN (3 gånger)
I STORIES:Två författare, en 
moderator. Samtal och uppläsning.
SPX: Galago presenterar
Galago presenterar en diskussion 

om hur kvinnors situation ser ut i 
serievärlden. Hope Larsson, Shannon 
O´Leary, Jutta Harms, Carmela 
Chergui
STORA BOKBYTARDAGEN

Inne på Bibliotek Plattan samlas 
bokbytare och författare och byter böcker. Samtidigt pågår en rad 
bokpresentationer och samtal från scenen

TEATERN PÅ PLATTAN
Bibliotek Plattan belyser 
Stadsteaterns repertoar genom 
samtal på Plattanscenen

UNIVERSITETET PÅ PLATTAN (Tre 
gånger)

Samarbete med 
Stockholmsuniversitet. 
Föreläsningsserie.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET PÅ 
STRAND (2 gånger)

Bibliotek Plattan lämnar 
Kulturhuset och gör program på 
nattklubben/restaurangen Strand. 

VÄRLDSBOKDAGEN
En hyllning till BOKEN pågår hela 
dagen i Kulturhuset.

ÖPPEN TECKNARKLASS  
(13 gånger)

Med Pontus Raud
ÖPPEN SKRIVKLASS (8 gånger)

Med Malin Isaksson
Angela Robertson BOOK SLAM 

Samtal på Plattanscenen
BOOK SLAM

Programkväll i studion. Den 
litterära nattklubben Book Slam 
gästar Kulturhuset.

BESATTA  
Ett program kring Elif Batumans bok BESATTA. Jenny Lindh moderator.

FILMVISNING: 
LENNARTafPETERSENS  (24 gånger)

Plattanscenen. Filmen heter 
»INNAN DET FÖRSVINNER« och 
har tidigare visats på SVT. 

FORDRINGSÄGARE  (3 gånger) 
Teaterprojekt.

HÖGLÄSNING I BIBLIOTEKET 
(5 gånger)
Team Plattan högläser Strindberg i 
biblioteket.
LITTERATUR-QUIZ,  
UPPSÖKANDE VERKSAMHET 

Quizet är utlokaliserat till Strand 
och ingår i Bibliotek Plattans 
uppsökande verksamhet.

LOGISTICS  
Konstprojekt där film visas 
på Plattans fönster. Öppnar 1 
december 2012 med vernissage.

PARADISET OCH ANDRA STÄLLEN  

Vernissage i Bibliotek Plattans 
konstrum för utställning av 
målningar och skulpturer i Bibliotek Plattan. Enklare dryck och tugg 
för inbjudna gäster och hugade 
besökare

PSYKOLOGER LÄSER KORPARNA
I samarbete med 
Psykologförbundet, tidskriften 
Modern Psykologi, Norstedts och 
Seglora

PSYKOLOGER LÄSER BÖCKER: 
SKAPARKRISER
PSYKOLOGER LÄSER EN DÅRES 
FÖRSVARSTAL
PSYKOLOGER SKRIVER BÖCKER 

Psykologerna och författarna 
Jenny Jägerfeld, Per Naroskin, 
Kristina Sandberg presenterar sina böcker och samtalar med publiken. Moderator Jonas Mosskin, psykolog

SEMINARIUM VäLKOMMEN TILL 
ORDEN 

Seminarium om läsning. Våning 2: bibliotek Film och musik
SMITTSAM 
Heldag om litteraturförmedling
STORA BOKBYTARDAGEN 

Författarmaraton från kl.15 
vid Plattanscenen. Bokhyllor 
och bokbord för allmänheten 
att byta böcker i anslutning till 
evenemanget. Serieteket deltar 
med seriebord och särskild 
avdelning skapas för barnböcker.

UNIVERSITETET PÅ PLATTAN 
(Vår: 11 gånger)

Forskare från Stockholms 
universitet föreläser/samtalar.

UNIVERSITETET PÅ PLATTAN 
(Höst: 3 gånger) 

Forskare från Stockholms 
universitet föreläser/samtalar.

VÄLKOMMEN TILL UTOPIA  
Författaren Ola Anderssons nya bok VÄLKOMMEN TILL UTOPIA om 
Stockholms utveckling presenteras

VÄRLDSBOKDAGEN 
Ett översättarseminarium med 
anledning av Världsbokdagen.  
Ingår i Bibliotek Plattans projekt 
Välkommen till orden i samarbete med UNIVERSITETET.

ÅRETS BOKTIPSARE
Författarprogram  



Utlåningen

Bibliotek Plattans flytt från andra våningen ner till entréplan i 
Kulturhuset har sedan öppnandet till och med 2012 inte innebu-
rit något uppsving för utlån av skönlitteratur. På Läsesalongen 
låg bokutlåningen kring  40 000 utlån per år och Bibliotek Plat-
tan har ännu inte nått upp till denna siffra. Detta trots att öppet-
hållandet ökat från 2 092 timmar (Läsesalongen, 2009) till 3 352 
timmar (2011) och att besökarsiffrorna ökat från 432 851 (Läse-
salongen, 2009) till 725 636 (Bibliotek Plattan, 2011). Om man 
ställer antalet besök 2011 mot antalet utlån samma år hamnar 
man långt ifrån en lånad bok per besökare.

Hittills tyder ingenting på att det centrala läget och den öka-
de programverksamheten har gynnat utlåningsstatistiken. Det 
kan finnas många förklaringar till detta: att scenen för program 
ligger avskilt från biblioteksdelen, att besökarna på Bibliotek 
Plattan inte är intresserade av bibliotekets bestånd och att Biblio-
tek Plattan är ett nytt bibliotek som ännu inte etablerat sig.

Tilläggas ska att trots att populära genrer som deckare och 
format som ljudböcker har  slutat köpas in så är utlåningsstatis-
tiken jämn, något som pekar mot att Bibliotek Plattan i viss mån 
etablerat sig som profilbibliotek med inriktning på smalare skön-
litteratur. Statistiken säger inte heller något om användandet av 
de publika internetdatorerna som är gratis, den trådlösa upp-
kopplingen och tidningsdatorerna Pressdisplay. Dessa används 
flitigt och kan sägas vara Bibliotek Plattans succéer.

Om man ställer verksamhetsidén mot statistik och publikun-
dersökningen från år 2012 får man ändå bilden av en verksamhet 
som fortfarande inte har funnit sin form. Enligt publikunder-
sökningen är Biblioteket Plattan tillsammans med Kulturhusets 
nattklubbar den enda lokal/verksamhet som understiger de 
uppsatta målen för nöjda kunder. 

Ur undersökningen: »Att just de allmänna besökarna samt 
besökarna på Bibliotek Plattan ger något lägre betyg än övriga 
besökare beror troligtvis på att dessa besökare i relativt stor 
utsträckning är »på språng«, vilket ofta kan leda till att besökaren 
ger ett »mellanbetyg«. Andelen missnöjda besökare är annars 
överlag mycket liten gällande såväl de allmänna besökarna som 
besökarna på enheters respektive program, men det är faktiskt 
bland besökarna på just Bibliotek Plattan som man urskilja störst 
andel missnöjda besökare (6 %).«

Detta kan bero på att biblioteket kan upplevas som otydligt. 
När vi pratar med besökarna säger litteraturälskarna att det är 
för stökigt. Internetanvändarna är otillfredsställda med den 
hjälp de får med icke fungerande datorer och skrivare medan de 
som är här för att hänga menar att det finns för få sittplatser och 
eluttag.



 Historia

Stockholms universitetsbiblioteks huvud
man är Stockholms universitet. Universitetet 
grundades 1878, som ett radikalt alternativ 
till de traditionella universiteten i Sverige. 
Det är idag ett av Europas ledande univer
sitet. Här studerar drygt 60 000 studenter. 
1 800 doktorander och 5 000 medarbetare 
är verksamma inom det naturvetenskapliga 
och humanistisksamhällsvetenskapliga om
rådet. Förutom huvuduppgiften att bedriva 
utbildning och forskning samt att samverka 
med det omgivande samhället är också uni
versitetet en kulturbärare som ska värna om 
de demokratiska värdena samt vara en arena 
för fri debatt. Traditionen att hålla öppna fö
reläsningar har universitetet värnat om ända 
sedan starten. 

Stockholms universitetsbibliotek är ett av 
Sveriges största forskningsbibliotek och en 
av Stockholms mest välbesökta kulturinsti
tutioner med ca 1,8 miljoner besökare årligen. 
Biblioteket är en central mötesplats och ett 
nav för informationsförmedling på Campus 
Frescati. Målet är att informationsresurser 
och service ska vara integrerade med och 
anpassade till universitetets forskning och 
utbildning. Primära målgrupper är universite
tets studenter, forskare och lärare. Biblioteket 
är även ett offentligt bibliotek och tillgängligt 
för det omgivande samhället.

Universitetsbiblioteket har över tusen stu
dieplatser för enskilda studier eller grupp
arbeten. Biblioteket arrangerar kurser i 
vetenskaplig kommunikation och referens
hantering och bistår med personligt stöd och 
verktyg för elektronisk publicering, spridning 
och arkivering av universitetets avhandlingar 
och artiklar. Boksamlingarna har byggts upp 
sedan 1877 genom förvärv och donationer. 
Allt eftersom högskolans verksamhet ökade 
växte också behovet av litteratur. Flera olika 
bibliotek grundades på olika adresser i sta
den: Socialvetenskapliga biblioteket, Juridis
ka biblioteket, Humanistiska biblioteket (som 
fungerade som centrum för Stockholms unga 

det Här är stockHolms 
universitetsbibliotek

intellektuella långt in på 1960talet), Slaviska 
biblioteket med flera. När Stockholms univer
sitet 1971 lämnade innerstaden för att flytta 
ut till det nybyggda området på Frescati fick 
biblioteken en gemensam lokal och organi
serades som Stockholms universitetsbib
liotek. 1978 övertog universitetsbiblioteket 
förvaltningen av Kungl. Vetenskapsakade
miens bibliotek, vilket gav tillgång till en av 
Europas största specialsamlingar inom natur
vetenskap, främst äldre botanik och zoologi.  
Idag ligger huvudbiblioteket i en byggnad 
som invigdes 1983. Dessutom finns ytterli
gare åtta filialbibliotek, de flesta på Frescati
området men även några i innerstaden. Det 
arbetar 130 personer inom organisationen 
med olika kompetenser, främst biblioteka
rier men även ITtekniker, webbutvecklare, 
informatörer, administratörer, redaktörer, 
bokbindare och timanställda studenter.  
Stockholms universitetsbiblioteks boksam
lingar omfattar idag tryckta och elektroniska 
böcker, tidskrifter samt kartor inom humani
ora, samhällsvetenskap, juridik och naturve
tenskap. Samlingarna har efter hand utökats 
med ett antal betydelsefulla vetenskapliga 
specialbibliotek.

Stockholms universitetsbiblioteks  
organisation

Stockholms universitet är en statlig myndig
het och styrs av de beslut som regering res
pektive riksdag fattar. Universitetet har dock 
rätt att, inom de ramar som regeringen ger, 
besluta i många frågor såsom sin interna or
ganisation, utbildningsutbud, antagning av 
studenter mm.

Universitetsbiblioteket sorterar organi
satoriskt under Nämnden för fakultetsge
mensamma verksamheter vid universitet. 
Biblioteksstyrelsen, med representanter för 
fakulteter, fackliga organisationer och stu
denter samt bibliotekspersonal och externa 
representanter, styr bibliotekets övergripan
de inriktning och fastställer budgeten. 
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Programverksamheten  
på Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket följer universitetets riktlinjer för pro-
gramverksamhet/öppna föreläsningar, som är formulerade 
i universitetets övergripande policydokument Kommunika-
tionsplattformen (Regelboken 1.5 Information och kommunika-
tion). Biblioteket har inget specifikt skriftligt policydoku-
ment för sin programverksamhet. 

2010 gjordes en processkartläggning av bibliotekets 
konferensverksamhet som också visar vägen för program-
verksamheten. Då beslutades att tillsätta en processägare för 
verksamheten. Biblioteket har en övergripande informations- 
och kommunikationspolicy men där omnämns inte heller 
programverksamheten specifikt. Det finns dock en särskild 
policy för utställningsverksamheten som på sätt och vis kan 
tala även för den inriktning programverksamheten följer, då 
ett program kan arrangeras i samband med en utställning 
samt att syftet med de två verksamheterna till viss mån kan 
likställas.

* Syftet med Stockholms universitet-
biblioteks utställningar är att mark-
nadsföra och visa upp olika delar av 
universitetets och bibliotekets resurser 
och verksamhet. De utställningar Stock-
holms universitetsbibliotek visar i sina 
lokaler ska presentera aktuell forskning 
och aktuella händelser inom Stockholms 
universitet eller i övrigt ha en anknyt-
ning till den akademiska verksamheten 
vid universitetet eller biblioteket. En 
jämn fördelning mellan fakulteterna och 
mellan olika ämnen eftersträvas samti-
digt som universitetets profilområden 
ska lyftas fram.  

* Kategorier: Permanenta bokmontrar 
med aktuella publikationer och aktu-
ella avhandlingar från universitetet 
visas samt tillfälliga temautställningar. 
Målgrupper för utställningarna är bib-
liotekets besökare: studenter, forskare 
lärare och andra anställda samt en 
intresserad allmänhet.

* Initiativ till utställningar tas i för-
sta hand av bibliotekets personal, i 
andra hand av övriga anställda vid 

 universitetet. Förslag till utställningar 
som kommer från forskare, lärare och 
studenter vid universitetet ska bemötas 
positivt men alltid bedömas i förhål-
lande till befintliga resurser. Informa-
tionsansvarig ansvarar för att större 
utställningar tas upp i bibliotekets över-
gripande verksamhetsplan och avsätter 
resurser. Informationsansvarig avgör 
vilka utställningar som ska produceras. 

* Informationsansvarig samordnar 
arbetet och ansvarar för produktion av 
varje utställning som ska gestaltas på 
ett begripligt och intresseväckande sätt. 
Informationsansvarig marknadsför ut-
ställningarna via olika kanaler beroende 
på målgrupp och ämne. Bibliotekets 
webbplats används alltid för annonse-
ring och marknadsföring, kompletterad 
med skyltar och annan annonsering  
i lokalen. 

* Kostnader för utställningar tas upp i 
marknadsföringsbudgeten. För större 
utställningar läggs en särskild budget. 
Varje utställning ska utvärderas och 
dokumenteras. 

Utdrag ur universitetsbibliotekets 
utställningspolicy



Universitets övergripande programverksamhet

Att kommunicera universitetets ledande position är en viktig 
del i arbetet med att visa på att universitetet är en plats där 
utbildning och forskning ger resultat. 

Sedan 30 år tillbaka ger Stockholms universitet öppna 
föreläsningar där universitetets forskning presenteras 
i populärvetenskaplig 
form. Dessa program är 
gratis och för alla. Äm-
nena är breda – stora och 
små, nationella och inter-
nationella, bekanta eller 
helt nya. Oftast ingår en 
frågestund med möjlighet 
till dialog mellan forskaren 
och åhörarna. 

Under namnet Universite-
tet på Plattan samarbetar 
Stockholms universitet 
med Bibliotek Plattan sedan 
starten 2011. Här erbjuds 
stockholmarna kunskap och 
samtal med forskare inom 
humaniora. Satsningen har 
fallit väl ut. Programmen har 
blivit mycket efterfrågade 
och välbesökta. Under hösten 
2012 deltog även universitets-
biblioteket med ett föredrag 
på temat Open Access. 

Universitetets senaste 
satsning i sin utåtriktade verk-
samhet är Crosstalks (http://
crosstalks.tv/), en webbaserad 
direktsänd programverksamhet 
där forskare från universitet tillsammans Kungliga Tekniska 
högskolan presenterar lärosätenas forskning.

»Crosstalks is a web talk show where leading professors 
from Swedish top universities discuss global topics live with 
viewers world wide. It is an international academic forum that 
is being broadcast live from two of Sweden’s leading universi-
ties–KTH and Stockholm University«

Universitetet och särskilt biblioteket är även en intressant 
arena för externa aktörer att arrangera program på. På årets 
Nobeldag den 10 december valde till exempel Sveriges Radio 
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P1, vetenskapsredaktionen, att direktsända strax utanför 
ingången till biblioteket. Temat var kreativa miljöer med 
intervjuer av personer från universitetet och det omgivande 
samhället i en mix.

Under hösten 2012 startade ett omfattande projekt med 
att samla in så många goda historier som möjligt om universi-
tet med syfte att stärka universitetets identitet: 

»Till workshop nummer två vill vi att du fundera på en positiv, 
personlig upplevelse i anslutning till ditt arbete och din arbets
plats. En upplevelse som gjort intryck på dig och som du vill dela 
med dina kollegor. Det kan vara smått eller stort.« 

(Utdrag ur en inbjudan från Kommunikationsavdelningen 
 till medarbetare på universitetet.)

Exempel på program som biblioteket arrangerar

Universitetsbiblioteket arrangerar i snitt ett tiotal program 
och konferenser under ett år i olika omfattning. Oftast 
samarrangeras programmen tillsammans med andra aktörer, 
framför allt från universitetet. Nedan följer ett urval av de 
program som arrangerades under 2012 för att illustrera hur 
verksamheten ser ut:

FRÅN FRITÄNKAREN TILL EN 

EXTRA BLÅ BOK – Utgivningen av 

August Strindbergs Samlade Verk 

vid SU 

I bibliotekets övergripande 

verksamhetsplan ingick att 

uppmärksamma Strindbergsåret. 

Biblioteket etablerade kontakt 

med Strindbergsprojektet på 

universitetet. Nationalupplagans 

redaktion Per Stam, Hans 

Söderström och Camilla Kretz höll 

ett program och berättade om 

arbetet med Ockulta dagboken 

tillsammans med litteraturvetaren 

David Gedin. I samband med detta 

visades en utställning på samma 

tema under våren. 

ANALYSSTÖD FÖR STATISTIK 

ÖVER ANVÄNDANDET AV 

ELEKTRONISKA RESURSER

Universitetsbiblioteket arrangerade 

tillsammans med KI:s bibliotek 

ett tvådelat seminarium för 

ett projektet kring analysstöd 

för analys av användningen 

av e-tidskrifter, databaser och 

e-böcker som bibliometriska 

metoder för analys av bibliotekets 

bestånd.

ADAM HELMS LECTURE 2012: Den 

litterära agenten då och nu med 

Anneli Høier 

ADAM HELMS SEMINARIUM 2012: 

den litterära agenten

Varje år arrangerar 

universitetsbiblioteket, i 

samarbete med Svenska 

Förläggareföreningen, The Adam 

Helms’ Lecture. Föreläsningen 

hålls av en framstående person 

inom den internationella bok- och 

förlagsbranschen och äger rum på 

våren vid Stockholms universitet. 

Programmet lockar i snitt runt 200 

deltagare. På hösten anordnas ett 

seminarium med en fördjupning 

inom ett specifikt område på 

bokmarknaden.

OPEN ACCESS – A SIMPLE 

CHOICE?Upphovsrätt och Creative 

Commons och Forskningens 

allemansrätt

Under den internationella Open 

Accessveckan i oktober arrangerar 

biblioteket sedan ett par år tillbaka 

olika evenemang och program. 

Den här hösten förlades ett av 

programmen på Bibliotek Plattan 

för att nå ut till den bredare 

allmänheten.  

ROUSSEAU 300 ÅR

Ett heldagsprogram och en 

utställning på biblioteket om olika 

aspekter på Rousseau i samarbete 

med Institutionen för Franska, 

Italienska och klassiska språk på 

universitetet, Lärarnas Riksförbund, 

förlaget Atlantis och Schweiz 

Ambassad. Syftet var att bjuda in 

till ett möte till Rousseaus värld 

och att synliggöra bibliotekets 

samlingar. 

BETWEEN SHADES OF GRAY

Ett program och bokpresentation 

men författaren Ruta Sepetys om 

hennes bok Between Shades of Gray 

kombinerat med en utställning. 

Arrangemanget var ett samarbete 

med Slaviska institutionen. 

EN DIGITAL KULTUR I 

RÖRELSE – INITIATIV FÖR 

KULTURENS EUROPA 

Ett halvdagsseminarium 

tillsammans med Institutionen för 

franska, italienska och romanska 

språk.



rummet
De faktiska fysiska rummen

Lokalen och rummet utgör den fysiska förutsättningen får 
våra bibliotek. Men hur tänkte egentligen arkitekterna? 
Vilken verksamhet utgick de ifrån? Har verksamheten eller 
förutsättningarna för verksamheten förändrats? I så fall: är 
det dags att ändra på någonting? Stockholms universitetsbib-
liotek står inför en jättelik ombyggnad. I Bibliotek Plattans 
fall önskar såväl personal som besökare en tydligare rumslig 
indelning. 
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biblioteksrummet,  
stockHolms  

universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbiblioteks nuvarande huvudbyggnad 
invigdes 1983 och ritades av arkitekt Ralph Erskine. Biblio-
teket ligger centralt på Campus Frescati och länkas samman 
via en stor entréhall med Södra huset, ritat av arkitekt David 
Helldén i typisk 1960-talsstil. Biblioteksbyggnaden smälter 
väl in i sin omgivning av andra Erskine-hus, exempelvis Aula 
Magna, Juristernas hus och Allhuset.

Biblioteksrummet präglas av stora öppna inomhusland-
skap varvat med mer intima, mindre ytor och de varierande 
yttre fasaderna. Mot norr har fasaden vinklats för att ge 
perspektiv ut mot Djurgårdsnaturen och mot öster har den 
luckrats upp i en serie halvöppna gårdar mot en ekdunge. 
Naturen är mycket nära i inomhuslandskapet. Utmed den 
västra fasaden sticker fyra balkonger ut likt kommandobryg-
gor på ett fartyg. Det långa, blanka ståltaket med sina två torn 
markerar byggnaden i landskapet.

»De hus jag hållit på med har blivit ganska skojiga«
Ralph Erskine

Innan huvudbiblioteket och biblioteksfoajén var på plats 1983 
var det en ganska kylig miljö som mötte studenterna. Erski-



nes idé att bygga ihop huvudbiblioteket med Södra huset blev 
mycket lyckad. Det gav en stor och inbjudande entréhall med 
ett populärt café i nära anslutning till bibliotekets entré. 

Huvudbiblioteket har alltid haft höga besökssiffror. Här 
trivs universitets studenter. Under terminerna är det alltid kö 
för att komma in vid öppningsdags Öppettiderna är under ter-
minerna måndag till torsdag klockan 9–21, fredag 9–18, lördag 
10–17 samt söndag 11–16. Forskarna syns inte så ofta i biblio-
tekslokalerna längre. Från början fanns särskilda forskarrum 
inne i biblioteket men idag är dessa borttagna. De sköter det 
mesta av sina biblioteksbehov från sina tjänsterum då allt 
mer material idag är i elektronisk form. De kan numera även 
beställa litteratur och få den levererad via internposten till sina 
tjänsterum. 

Biblioteksrummet är sedan några år tillbaka uppdelat i 
olika zoner. På hela entréplanet är prat tillåtet och det finns sär-
skilda grupparbetsplatser med eller utan datorer. På det övre 
planet finns olika tysta zoner samt bokningsbara grupparbets-
rum. De tysta zonerna är uppdelade på sådana där besökarna 
kan använda egen dator och zoner, där de inte får använda 
teknisk utrustning. Studenterna är noga med att dessa regler 
följs. Även personal gör vandringar i lokalen för att så gott som 
möjligt se till att detta efterföljs. Reglerna är väl skyltade i loka-
lerna. På de offentliga toaletterna i bibliotekslokalen finns t ex 
följande information på en skylt: »Stockholms universitetsbib-
liotek månar om studiemiljön. Tänk på dina studiekamrater. 
Håll en lagom samtalsnivå i grupprum och grupparbetsplatser. 
Sköt dina mobilsamtal utanför biblioteket. Dryck med lock, 
frukt och godis är ok men inte mat.«

Rummet och programverksamhet

Programverksamheten på universitetsbiblioteket är hänvisad 
till ett avskilt rum, Växthuset, på entréplanet. Rummet ligger 
med ett visst avstånd från entrén och kan upplevas svårt att 
hitta till. Det rymmer 45 personer och är framförallt byggt för 
interna möten för bibliotekets personal. När inte det rum-
met räcker till har biblioteket vid ett par tillfällen arrangerat 
program ute i de publika delarna. Vid större  arrangemang hyr 
biblioteket olika lokaler på campusområdet. I Aula Magna 
finns en sal som rymmer flera hundra åhörare, i Geohuset 
finns olika salar med plats för 60 till 100 personer.  I Arrhenius-
laboratorierna finns en sal som rymmer 200 personer. 

Bibliotekets besökare märker inte att det pågår ett program 
i bibliotekets lokal om de inte sett inbjudan. Detta bjuder inte 
in till spontandeltagande på samma sätt som det gör på Biblio-
tek Plattan; det är en högre tröskel att delta i universitetsbiblio-
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tekets program i det avseendet. De tillfällen när biblioteket 
arrangerat program i de publika delarna har det varit mycket 
god uppslutning men framförallt även gett mycket större 
utrymme till transparens och spontanbesök. Besökarna blir 
tydligt varse om att det arrangeras ett program. Dock är 
dagens lokaler inte ändamålsenliga för denna typ av arrang-
emang. Det är svårt med ljudet och det innebär även ett stort 
arbete med att göra om lokalen. Internt hos kollegorna skapar 
det även en viss oro över att det kan störa den »ordinarie verk-
samheten«, vilket är förklarligt då det inte är befäst i rummet. 
Skulle det, som på Bibliotek Plattan, finnas en särskild plats/
scen i lokalen vore förutsättningarna helt annorlunda. Det 
finns idag ett stort intresse inom universitetets forskare att nå 
ut med sin forskning på olika arenor. Den centrala kommuni-
kationsavdelningen arbetar också för detta. Biblioteket är en 
mycket naturlig samarbetspartner i detta. Höstens samarbete 
med Institutionen för franska, italienska och romanska språk 
är ett tydligt exempel på att biblioteket är en attraktiv samar-
betspartner i programarrangemang. Institutionen har flera 
olika arenor att nå ut på med sina program men ser särskilt 
biblioteket som den mest intressanta samarbetspartnern. Un-
der 2013–14 kommer biblioteket att renoveras och byggas om. 
Intressant är att se hur den fortsatta programverksamheten 
kommer att påverkas av detta. 

–Det förväntade resultatet av ombyggnationen är att ytor 
frigörs för att möta det ökade antalet användare och bibliote-
kets förändrade arbetssätt, menar överbibliotekarie Wilhelm 
Widmark. Lokalerna måste också anpassas efter nutidens 
och framtidens IT-behov. Bibliotekets yta används inte på ett 
kostnadseffektivt sätt idag. Det har gått 30 år sedan bibliote-
ket byggdes. Lokalerna är slitna och inte längre ändamålsenli-
ga. Exempel på detta är brist på eluttag, dålig ventilation samt 
bristfällig belysning. Biblioteket är också en av de byggnader 
på universitetet som tar emot flest besökare, cirka 5 000 per 
dag under terminstid.

biblioteksrummet,  
bibliotek plattan

Peter Celsing var den arkitekt som 1966 vann tävlingen om 
utformningen av den nya institutionsbyggnaden vid Sergels 
torg. Gatans stämning och verkstadens möjligheter var en av 
grundidéerna för verksamheten som döptes till Kulturhuset. 
Mitt i en tid av stora almstrider och protester inför rivningen 
av Klarakvarteren var hans tanke att »bygga för den nya män-



niskan som måste komma«. En öppen arkitektur i en öppen 
stad, där människorna, inte arkitekturen skulle forma staden. 
Inga tunga byggnadskroppar, inga avskiljande väggar. Glas 
istället för betong. 

I augusti 2010 invigdes det nya våningsplanet Plattan i 
Kulturhuset. Ombyggnaden innebar att Kulturhuset fick en 
ny huvudentré direkt in från Plattan och där placerades ett 
bibliotek. 

Biblioteket som ritades av Per Ahrbom skapades utifrån 
»Vision 2030 ett Stockholm i världsklass«. En stad i världs-
klass behöver även ett kulturhus i världsklass, sades det. 

Med Peter Celsings idéer i bakhuvudet skulle det skapas 
en öppen planlösning. En plats för möten, integration och 
kunskap. Biblioteket skulle vara tillgängligt och inkluderan-
de, alla skulle känna sig välkomna. Biblioteket ska ta tillvara 
på läget intill Plattan, med de tusentals människor som pas-
serar där varje dag, för att nå ut till en större grupp.

Öppenheten i biblioteksrummet stärks av befintliga glas-
dörrar som inte används, låga bokhyllor och sittmöbler. Mitt 
på golvet finns stationer med datorer för dagstidningsläsning 
och internet. Alldeles intill Kulturhusets barnvagnsparkering 
finns en liten uppbyggd programscen med en enkel ljudan-
läggning och 40 soffliknande sittplatser. Trots att det finns 
ett antal tänkta biblioteksfunktioner såsom programscen och 
konstrum så är det inte helt tydligt var en verksamhet börjar 
och slutar. 

–Är det det här som är biblioteket?
–Ja det är Bibliotek Plattan. Det finns flera bibliotek i 

Kulturhuset.
–Finns det något mer läsvänligt?
Det här ett exempel på en vanligt förekommande dialog 

mellan besökare och personal på Bibliotek Plattan.
I Bibliotek Plattans loggbok (där personalen skriver ner 

kommentarer om det dagliga arbetet) kan man under augusti/
december 2010 se att merparten av arbetstiden i biblioteket 
handlar om ärenden som rör logistik (var ligger Klarasce-
nen? Har ni inga studieplatser?) eller frågor om internet. 
Kommentarer om stök, häng och sovande personer är också 
återkommande. Värt att notera är att loggboken är den enda 
plats där anställda kan ventilera sin frustration och därför 
inte används lika flitigt när allt flyter på, men en frustration 
över glappet mellan ovan refererade verksamhetsidé och vad 
besökarna efterfrågar kan anas. 

I november 2011 byggs en ny informationsdisk inne i 
biblioteket för att personalen ska kunna ta kommandot över 
lokalen och genom sin närvaro bidra till en lugnare miljö 
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Per Ahrbom invigningstalar 
10 augusti 2010. Här visas 
Celsings grundidé.



(tidigare satt personalen tillsammans med publikvärdarna i 
en disk cirka 15 meter från biblioteket).

Inledningsvis fungerar det men en rad problem kvarstår: 
buller från rulltrappan, slammer från restaurangen, barn-
skrik från barnvagnsparkeringen och barn som springer lösa. 
Känslan av att befinna sig i en genomfartsled, människor på 
väg till och från teatern, upp och ner från rulltrappan, pan-
flöjtskonserter och protestaktioner från Plattan, besökare 
som använder rummet för sin diskussionsklubb eller inte ser 
det olämpliga i att timtals högljutt sitta och skypa.

Ljudmiljön är vissa perioder under dagen långt ifrån den 
som av arbetsmiljöverket rekommenderas för arbete i biblio-
tek. Förutom att det är slitsamt för personalen är en annan 
konsekvens att läsintresserade besökare inte verkar trivas i 
biblioteket. De besökare som lånar böcker lämnar biblioteket 
för att sätta sig i en lugnare läsmiljö.En utredning av ljudmil-
jön, en så kallad bullerutredning, pågår sedan ett år tillbaka.

Rummets otydlighet bidrar även till en tilltufsad yrkes-
stolthet. Personalen vill att folk ska använda biblioteket för att 
låna böcker så att de ska kunna läsa. Men ingenstans i rum-
met visas att det är det vi vill. Bokhyllorna fungerar mer som 
en hemtrevlig kuliss och de få läsplatser som finns befolkas 
av människor som vill använda det trådlösa nätverket.  De 
rumsliga förutsättningarna behöver ändras för att Bibliotek 
Plattan ska kunna vara ett fungerande bibliotek. Ett förslag är 
att göra indelningar av rummet så att det också finns tysta och 
läsvänliga zoner. Rummets olika funktioner markeras så att 
besökaren lätt kan uppfatta vilken funktion som gäller i den 
delen av rummet hen befinner sig. 

Biblioteken i Kulturhusets idé var att fungera som en 
motvikt till den kommersiella citymiljön. Idag måste dessut-
om biblioteken ta kampen mot den ofrivilliga ljudbilden som 
vi människor ideligen drabbas av. Biblioteken behöver bli en 
plats där man kan sitta och läsa ostört. Tillgången till tystnad 
ska inte vara en handelsvara.
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besÖkarna
En föreställning är att personalen egentligen skulle vilja ha 
biblioteket för sig själv, det vill säga utan besökare som skapar 
oordning i rummet. Och visst kan det ligga något i det. Som 
personal på bibliotek befinner man sig ju så att säga i sitt 
absoluta drömrum med dessa fantastiska böcker omkring 
sig, böcker man dessutom valt ut själv. Men när ett rum står 
öppet för alla medför det även problematik. Det händer att 
ungdomsgäng, stöldgodsligor och andra klåfingriga män-
niskor huserar på Bibliotek Plattan. Både Bibliotek Plattan 
och Stockholms universitetsbibliotek används ibland som up-
pehållsrum och ibland till och med som sovplats. På universi-
tetsbiblioteket möblerar besökarna dagligen om och gömmer 
böcker bakom hyllorna.

Enligt Kulturhusets publikundersökning 2012 är 46 % av 
besökarna kvinnor, medelåldern ligger på 39 år och antalet 



utlandsfödda är 34 %. Enligt NKI (Nöjd-Kund-Index) ligger 
Bibliotek Plattan något lägre på helhetsupplevelse och bemö-
tande än Kulturhuset i övrigt. Något som får högre betyg är 
öppettiderna och tillgängligheten. Medellängd på besöket är 
enligt undersökningen 85 minuter.

Vad man med blotta ögat kan se är att det är män som till-
bringar mycket tid i biblioteket. De samtalar vid sittplatserna 
och vid bibliotekets datorer medan kvinnorna tycks låna sin 
bok och gå. Vad kan vi på biblioteket göra för att också kvin-
norna ska hitta sin sociala plats i rummet?

På Stockholms universitetsbibliotek befinner sig framför-
allt universitetets studenter. Bland studenterna utmärker 
sig juristerna, humanisterna, ekonomerna och de som läser 
på lärarutbildningen som de som fysiskt använder sig av 
lokalerna mest. Universitetets forskare använder inte biblio-
teksrummet lika frekvent som tidigare i och med att allt mer 
material är i digital form. Studenterna lånar kurslitteratur 
och använder biblioteket som arbetsplats för enskilda studier 
eller grupparbete. De senaste årens användarundersökningar 
visar att universitetsbibliotekets lokaler inte håller måttet. 
De upplevs som slitna, omoderna, det är brist på gruppar-
betsplatser samt eluttag. Under terminerna råder även stor 
platsbrist.

Besökarna – vilka är de?

Besökarna är de vi finns till för. Det är de som äger bibliote-
ket – med förbehållet att de agerar i enlighet med bibliotekets 
ordningsregler samt skakat hand på 
det osynliga kontraktet: »du sköter 
dig, är trevlig och hövlig«.

Vi ville ta reda på vilka de var, 
de som befinner sig på Bibliotek 
Plattan och Stockholms universi-
tetsbibliotek och se hur de använder 
biblioteket. Därför bad vi skrivpeda-
gogen och författaren Malin Isaks-
son att genomföra ett antal intervju-
er. Bland annat ställdes frågor som 
handlade om besökarnas relation 
till biblioteket och till läsande. Efter 
intervjuerna har Malin analyserat 
materialet, gjort jämförelser mellan 
de båda biblioteken samt kommit 
med förslag på hur vi kan bli mer aktiva med att arbeta med 
och möta besökarna. 

Vad gör man på Bibliotek Plattan?

Lånade/sökte efter något 38%
… varav lånade/sökte efter skönlitteratur 13%
… varav lånade/sökte efter konst/design mm 13%
… varav lånade/sökte efter tidskrifter 13%
Använde internet 30%
Använde som studieplats 20%
Läste digitala dagstidningar 15%
Återlämnade något 8%
Besökte/deltog i ett program 3%
Laddade ned något från mediejukeboxen 1%
Annat 22%

38% av besökarna på Bibliotek Plattan lånade eller  
sökte efter något, 30% använde internet, 20%  
använde biblioteket som en studieplats.

ur Kulturhusets publikundersökning 2012
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30 intervjuer 
med besÖkare  

pÅ bibliotek plattan
Trettio spontanintervjuer utförda av 
Malin Isaksson den 24, 25, och 26/4 
2012. Sjutton intervjuer med kvin-
nor och tretton med män. I vissa fall 
enskilt i vissa fall två eller tre i grupp, 
små kompisgäng.  Malin utgick från 
frågor som vi inom projektet Välkom-
men till orden hade kommit överens 
om och öppnade en dialog. Malin 
antecknade och skrev sedan rent sina 
anteckningar från samtalet.

Intervju 1

Tre medelålders kvinnor. Sitter vid 
höga bord vid Plattanscenen med da-
torer.När jag gick fram till dem trod-
de de att de skulle bli bortkörda. Bor 
i Ekerö och Sollentuna. Svenska som 
modersmål. Lärare som jobbar med 
ett projekt där de observerar skolor, 
lärare och elever: »Våga visa«. De ska 
nu skriva en rapport och behöver ses 
på en central plats. Tycker om att sitta 
i biblioteksmiljön. För dem står valet 
mellan bibliotek eller café, eftersom 
de inte har ett gemensamt arbetsrum 
och måste mötas på central plats. Igår 
satt de på Medborgarplatsens biblio-
tek, hade bokat rum. Fick inte sitta 
ute i Medborgarplatsens bibliotek 
och jobba, samtala och skriva. Fördel 
att Bibliotek Plattan öppnar 9.00 och 
inte 10.00, som exempelvis Medbor-
garplatsens bibliotek. Fördel med 
Plattan att man kan sitta och skriva 
och samtala. 

Alla är biblioteksanvändare, både 
privat och i jobbet som lärare. Brukar 

aldrig låna på Bibliotek Plattan. Går 
till sina hembibliotek.

– Jag går till Ekerö bibliotek och det 
är jättefint. Mycket större än det här.

Önskemål:  att kunna boka arbets-
rum på Bibliotek Plattan.

Intervju 2

Man ca 30 år från Belgien. Moders-
mål franska. Intervjuspråk: engelska. 
Sitter i konstrummet med sin dator. 
Har varit i Sverige i två månader. Job-
bar på Solvalla, bor i Skarpnäck.

Kommer till Bibliotek Plattan för 
att det finns en bra internetuppkopp-
ling. Har lånekort men har hittills inte 
lånat någon bok. Läser aldrig hemma 
men läser ibland på biblioteket.

Kommer man till ett nytt ställe 
måste man kolla upp biblioteket. Han 
har förutom Bibliotek Plattan varit på 
Skarpnäcks bibliotek.

Intervju 3

Man ca 30 år, från Gabon. Moders-
mål franska. I konstrummet. Inter-
vjuspråk engelska och lite svenska. 
Har bott i Sverige i fyra år. Har ett 
eget företag men inget arbetsrum. 
Har en tvåårig son så det går inte 
att jobba hemifrån. Då går han till 
Bibliotek Plattan. Brukar låna böcker 
ibland.

Han gillar stämningen här, det gör 
alla. Inredningen. Bibliotek Plattan 
är hans favoritbibliotek. Två gånger 
i veckan tar han med sin son till Rum 
för barn för att låna böcker, leka, 
måla.

Alla gillar Kulturhuset. Allt finns. 
Bra toaletter, caféer, Bibliotek Plat-
tan, Rum för barn.

Intervju 4

Två män ca 25 år. Från Etiopien. 
Modersmål amarinja, andra språk 



engelska. Intervjuspråk engelska. 
En av dem är språkrör för de båda, 
först mot slutet av samtalet börjar 
den andre prata lite. Sitter utanför 
konstrummet, på långsidan ut mot 
biblioteket.

Tycker om Bibliotek Plattan och sit-
ter här ofta och pluggar, den ene för 
att ta körkort, den andre (språkröret) 
för att bli ingenjör. Använder enbart 
biblioteket som pluggplats.

Zaide, språkröret, bor vid Oden-
plan och brukar också gå till Stads-
biblioteket. Men där handlar det 
också om att använda det som 
arbetsplats snarare än att låna böcker 
eller läsa böcker, annat än den egna 
studielitteraturen.

Saknar på Bibliotek Plattan: fler 
eluttag. Om platserna vid konstrum-
met är upptagna så finns det inte stäl-
len att sitta med sin dator.

Evenemangen, de var på ett musik-
evenemang på Plattanscenen en gång. 
När de tar en paus kollar och lyssnar 
de gärna på vad som händer på Plat-
tanscenen. Men de planerar det inte. 
Jag berättar om workshop-verksam-
heten och då vill de ha information 
om när och vad.

Läser bara den litteratur som hör 
till studierna.

–Vi har inte tid att läsa någon fik-
tion.

Öppen inställning.
–Kom tillbaka till oss om du vill 

fråga något, det är bara att göra det, vi 
sitter här.

Intervju 5

Tre äldre kvinnor, 90 år. Modersmål 
svenska. Sitter vid Plattanscenen och 
väntar på att Soppteatern ska börja. 
Brukar vara på Kulturhuset när nå-
gon fyller år. Bor i Vällingby. Brukar 
aldrig vara på Bibliotek Plattan.

Går på biblioteket i Vällingby.
Läsande personer. En av dem lånar 

ljudböcker på Vällingby bibliotek. En 
annan av damerna får tre böcker av 
sin dotter varje gång hon fyller år och 
dom läser hon.

Nämner Stig Larsson, både böck-
erna och filmerna.

Intervju 6

Två unga kvinnor, 20 och 21 år. Har 
inte svenska som modersmål men 
pratar svenska bra. Pluggar. Sitter 
mitt i biblioteket på de runda pal-
larna. Kommer nästan aldrig till 
Bibliotek Plattan. Kom hit nu bara för 
att sitta ner en stund. Har aldrig lånat 
böcker på Bibliotek Plattan.

Lånar ibland böcker på bibliotek 
där de bor, Bredäng och Sandsborg. 
Läser sällan.

Jag läser när jag har tråkigt.
Skulle vilja att vi hade en spansk-

kurs på Bibliotek Plattan. Vill att vi 
hör av oss om det är kurser men bara 
om det är gratis.  

Intervju 7

Kort intervju med en  hörselskadad 
kvinna. Ca 50 år. Svenska som 
modersmål. Intervjuplats: på sittplat-
serna precis utanför konstrummet. 
Bor inte i Stockholm och stannade till 
på Bibliotek Plattan bara för att hon 
väntar på en buss.

Är en läsande person och går på sitt 
bibliotek, där hon bor.

– Jag lånar mest böcker på biblio-
teket och det har dom ju mycket av. 
(Som svar på frågan vad hon skulle 
vilja ha mer av på biblioteket)

Intervju 8

Kvinna, nybliven pensionär. Blev 
tidig till ett möte och slank in för att 
läsa lite Majakovskij. Svenska som 
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modersmål. Intervjun gjord mitt i 
biblioteket, vid lyrikhyllan. är för för-
sta gången på Bibliotek Plattan. Har 
varit mycket på teater i Kulturhuset.

Har inte varit på programverksam-
heten men tycker det är viktigt att 
det finns på bibliotek. Vad det gäller 
verksamhet där man är mer delaktig, 
kurser till exempel, så kan hon tänka 
sig att gå en skrivkurs nu när hon har 
mer tid.

– De som jobbar, jobbar ju ihjäl sig
Läsande person, mycket biografier.  

Hembibliotek i Södertälje. Orolig för 
nedskärningarna.

Intervju 9

Pensionär. Modersmål spanska och 
portugisiska. Lektor i romanska 
språk vid Stockholms universitet. 
Kom till Sverige för 31 år sedan. Pra-
tar bra svenska, har w gjort svensk-
portugisiskt lexikon för Norstedts. 
Intervjun gjord inne bland bokhyl-
lorna, satt och läste essäer om Tran-
strömer.

Brukar vara på Bibliotek Plattan, 
tycker det är fantastiskt. Brukar sitta 
och forska på KB, men nu är han 
 irriterad på renoveringen där och  
flyr till Plattan.

Ville berätta om sitt liv, det blev en 
lång intervju och ganska mycket på 
hans villkor. En del av mina inter-
vjufrågor kunde jag inte ställa. Han 
berättade för mig om Proust, Mann, 
Schopenauer, Strindberg, Lagerlöf, 
Liedman, Bergman (som var en vän, 
han brukade sitta med vid teaterrepe-
titioner).

LitteraturÄLSKARE. Intellektuell 
av gammal europeisk stam.

Intervju 10

Tjej på 14 år som sitter vid fönstret ut 
mot Plattan och målar med tuschpen-

nor på sina skor. Modersmål svenska. 
Brukar vara på Kulturhuset och sitta 
vid fönstren på något av våningspla-
nen. Är sällan på Bibliotek Plattan. 
Har dyslexi och brukar inte läsa. Har 
inget lånekort.

När jag frågar vad hon önskar sig på 
Bibliotek Plattan svarar hon: en enhör-
ning. Varför då? frågar jag. Hon: För 
att de glittrar och fiser regnbågar. Jag: 
att dom fiser regnbågar, är det något 
som du tänker om enhörningar eller 
vet alla det? Hon: Alla vet att det är så.

Min reflektion och aktion: Hon såg 
så fin ut i sitt blå hår och kröp ihop 
till en liten boll för att inte synas. Jag 
plockade ihop ett spontant boktips till 
henne.

Jag: eftersom jag är en boknörd så 
kan jag inte låta bli att plocka ihop lite 
böcker till dig.

Hon ler.
Jag: Kolla om du vill, annars låter du 

dom bara ligga här.
Böckerna var: Feel the darkness, 

Ponton och Tillbaka av Åsa Erikdotter.

Intervju 11

Man ca 60 år. Inne bland bokhyllorna 
mot snurrdörren. Modersmål svenska. 
Bor i Farsta. Väntar på en kompis och 
gick in här. Är på Bibliotek Plattan 
 ibland men mest på sitt »hembibliotek« 
i Farsta. Stammis där. 

–Dom har byggt om där och det är 
faktiskt mycket bättre nu. Fint med ett 
fik och så.

Brukar inte gå på programverk-
samheten.

Kritiska åsikter: svårt att hitta bland 
böckerna. Tycker att dom stuvar om 
ofta.

Här stod Guillou förut men nu är 
han någon annanstans och jag kan inte 
hitta honom.

Tycker också att det är störande med 



alla som sitter med datorer i konst-
rummet, biblioteket skulle ge plats 
för dom som läser istället.

Vill ha: Bekvämare stolar mellan 
bokhyllorna. Gillade hängstolarna 
vid fönstret, vart tog dom vägen?

Men då kanske folk bara sitter och 
sover i dom, det är ju ett problem.

Jag: det får ju vi hantera.
Han: Det kan ju vara alkoholister 

och så.
Jag: Jo men det får vi ju också tackla 

och ta hand om då.
Läsande person, mest journalistik, 

historisk litteratur, livsöden.
– Språket är fantastiskt!
Det är viktigt att läsa, tycker han. 

Svenskan är i »en expansiv fas« och 
han är kritisk till nya ord som skapas 
och att folk som skriver inte kan stav-
ning och grammatik.

Vi ska vara rädda om språket!

Intervju 12

Kvinna ca 55 år. Intervju vid svarta 
soffstolarna mellan biblioteket och 
infodisken mitt emot snurrdörrarna. 
Har bott i Stockholm. Flyttade till 
Malmö 1972.

Har jobbat som biblioteksassistent. 
Drivit egen filial i Kivik. Närkontakt 
med låntagarna. Var Fröken-bibliotek 
i det lilla samhället, liksom Herr-Ica 
osv. På grund av sommargästerna 
kunde hon köpa in även smalare lit-
teratur till sitt bibliotek, det gillade 
hon. Närkontakten med låntagarna 
var viktig.

Folk kunde komma in om de varit 
hos doktorn och inte förstod diag-
nosen. De kom med sina sorger och 
bekymmer och jag visste precis vilka 
böcker jag skulle plocka fram.

Efter Kivik jobbade hon på Karls-
krona bibliotek som biblioteksas-
sistent. Tråkiga hierarkier. Hon hade 

förslag och tankar om förändring. 
Tänker att folk inte vågar komma till 
bibliotekarierna med enkla frågor, för 
att prata om böcker. Biblioteksassis-
tenter som var kunniga i litteratur och 
läste mycket skulle kunna ha en egen 
liten disk dit man kunde komma om 
man hade »lättare« frågor, frågor av 
mer samtalskaraktär.

Nu har hon lämnat biblioteket, det 
blev för trist att inte få jobba med lit-
teraturen, så som hon gjort i Kivik, för 
det var så det blev i Karlskrona.

Tankar om bibliotekarier: Det är en 
så svag yrkesgrupp, dålig självkänsla. 
Fokus på databaser och inte på litte-
ratur. Yrket handlar inte om litteratur 
längre.

Förra gången hon var i Stockholm 
såg hon att biblioteket flyttat ner till 
entréplanet. Det var bra. Tidigare 
när det låg högre upp i huset var det 
svåråtkomligt. Gillar blandningen på 
Bibliotek Plattan. Tycker att bibliote-
ket lyckats bli en del av Kulturhuset. 
Kulturhuset tycker hon är inspireran-
de. Bra med de låga böjda bokhyllorna 
och bra med skyltningen.

– När jag kom in här så tänkte jag 
att om jag var min väninna, som bor 
här, då skulle jag låna här. Första som 
slog mig när jag kom in här var att jag 
kan sitta i min egen tankevärld bland 
andra. Man kan vara ensam bland alla, 
inte känna sig uttittad.

Har varit på ett evenemang en gång, 
ett författarbesök. Hon är en läsande 
person och en biblioteksbesökare. 
Malmö stadsbibliotek har genomgått 
stora förändringar.

– Numer går jag bara in och lånar 
och går ut. Jag sätter mig aldrig ner. 
Varför är det så?

Min reflektion: Här på Plattan är det 
tvärtom, många sitter och färre lånar 
med sig böcker hem. 
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Jag: varför ska man läsa?
För språket om man är barn och 

ung. För att hålla nyfikenheten och 
förundran levande. Man kan hitta i 
skönlitteraturen en skildring som gör 
att man inte känner sig ensam. Vi är 
alla lika.

Intervju 13

Två kvinnor, kompisar. Ca 45 år. 
Person 1 studerande i svenska, person 
2 för att bli medicintekniker. Intervju 
stående bland bokhyllorna.

Person 1 brukar vara på Plattan och 
har också varit på evenemang. Även 
teater, fika. Brukar inte låna böcker 
här så ofta men har gjort det just idag. 
Hon tycker att platsen är en mötes-
plats. Att det är en bättre placering än 
Läsesalongen.  Inbjudande.

Person 2 är på Bibliotek Plattan 
sällan och har varit på ett evenemang 
i huset för flera år sedan.

Person 1 tycker om läsning: Det är 
viktigt! Säger ja utan att tveka.

Hon radar upp anledningar: un-
derhållning, kunskap, språkmässigt, 
ordförråd, ta del av vad som hänt och 
händer just nu.

Person 2 tycker också att läsning 
är viktigt men just nu blir det bara 
plugglitteraturen. Finns inte tid för 
annat. Idag letade hon efter en psyko-
logibok på Bibliotek Plattan, men den 
fanns inte. Hon tycker att det är vik-
tigt att läsa för att få ett bättre språk, 
lära sig, som underhållning.

– Jag känner suget efter annat (syf-
tar på skönlitteratur) men det tar tid 
från mina studier. Jag är också intres-
serad av min hobby.

Jag: tror du att skönlitterär läsning 
kan ge något till dina studier eller tar 
det bara tid? Blir du bättre student av 
att läsa skönlitteratur eller sämre, för 
att det tar tid från faktaläsningen?

Person 2: Det tar bara tid.
Person 1: jag tror att det skulle 

kunna ge dig en annan vinkel. Som nu 
när du läser om borderline. Det finns 
ju skönlitteratur, borderlineskild-
ringar.  

Intervju 14

Två tjejer, 15 år. Modersmål engelska. 
Intervju på engelska. Satt i fönstret 
mot konstrummet.

Brukar gå till Bibliotek Plattan typ 
varannan vecka. Gillar det. Vet inte 
vad de skulle vilja ha mer av här. De 
brukar också vara på Stadsbiblioteket 
ibland. Båda har lånekort. Den ena, 
person 1, läser och lånar mer och är 
även oftare på biblioteket.

Den andra, person 2, har varit på en 
workshop på Kulturhuset men hon 
minns inte vad? Person 2 läser men 
inte lika mycket som sin kompis. Gil-
lar mysterier och fantasy.

Person 1 läser mycket. Mest fantasy 
och klassiker. Hon läser för att få veta 
mer.

Intervju 15

Kvinna, 60 år. Svenska som mo-
dersmål. Intervjuad i de svarta 
soff-fåtöljerna mellan biblioteket och 
Kulturhusets informationsdisk. Bor i 
Hässelbygård. Jobbar på IBM fastig-
hetsavdelning, reser runt i Norden i 
jobbet.

Brukar gå hit en gång i veckan. Just 
nu sitter hon och vilar ryggen, har 
ryggproblem en spricka i ryggen, och 
väntar på att klockan ska bli 17.00 så 
att hon kan gå och hämta ut teaterbil-
jetter. Brukar mest titta i böcker på 
Bibliotek Plattan och inte låna hem. 
Går ibland och lånar på sitt »hembib-
liotek« i Hässelby gård. Men mest går 
hon på antikvariat och köper böcker. 
När hon vilat ryggen lite ska hon kolla 



resehandböckerna på Bibliotek Plat-
tan.

– Numer så finns det så få bänkar i 
den offentliga miljön. Då måste jag 
gå ner på tunnelbaneperrongen. Det 
är så fint att kunna komma hit och 
sitta ner. Hon gillar bokhyllorna och 
sittöarna mellan dem.Har inte varit 
på någon programverksamhet.

Flitig teaterbesökare. Är en läsande 
person. Vill gärna läsa hela författar-
skap. Letar efter dem på antikvariat 
och när hon inte hittar kan hon gå till 
biblioteket. Nu är hon inne på rese-
handböcker. Gillar deckare också. 
Har läst mycket Karin Wahlberg.

– Läsa är det viktigaste som finns! 
Det vidgar världen. Livet är för kort 
och vi hinner inte uppleva allt. När 
man läser får man nya perspektiv.

Skulle vilja ha på Bibliotek Plattan: 
samlad information om alla Stock-
holms teaterscener, personlig kontakt 
med någon som vet allt om dom och 
kan berätta. Ett evenemang där en 
scenograf som berättar om sitt jobb, 
hur hon/han tänker och jobbar.

Avslutade intervjun. Hon: men nu 
vill jag prata om dig. Vad skriver du?

Jag svarade och vi pratade lite om 
mina böcker.

Intervju 16

Kvinna 65+. Från Vallentuna. Första 
gången på Bibliotek Plattan. Har inte 
lånekort. Svenska som modersmål. 
Intervjun vid snurrorna med pocket-
böcker mot fönstret bredvid informa-
tionsdisken.

Skulle träffa sin son och var lite 
tidig så hon gick in för att fråga efter 
en deckare, en film hon sett och gillat 
och som var baserad på en bok. Bo-
ken fanns inte men hon blev hänvisad 
att botanisera bland pocketböckerna 
av en bibliotekarie.

Bibliotek Plattan bra som träff-
punkt. Hon har inte varit på några 
evenemang.

– Det är så överraskande öppet här. 
Inte hyssjande biblioteksaktigt. Det 
är ju lätt att bara gå in. Annars måste 
man ju öppna en dörr för att komma 
in till ett bibliotek.

Vallentuna är hennes »hembiblio-
tek«. Går dit 1 gång i veckan. Varit 
hennes bibliotek sedan 30 år. Känner 
sig hemma där. Känner personalen. 
Nu ska de bygga om och det ska bli ett 
stort kulturhus. Härligt, tycker hon.

En läsande person. Lånar mycket 
film på biblioteket. Just nu läser hon 
deckare.

Intervju 17

Man, 22 år. Kommer från Växjö men 
bor nu i Malmö och går på Seriesko-
lan i Malmö. Svenska som moders-
mål. Intervjuad mellan bokhyllorna 
längst bort mot snurrdörren. Sitter 
och läser.

Första gången på Bibliotek Plattan. 
Ska på Seriemässan och var lite tidig. 
Gick upp till Serieteket och tittade 
men där var det stängt. Det är »gött« 
tycker han om Bibliotek Plattan. 
Säger att det både är som ett vanligt 
bibliotek men också inte, mer som en 
knutpunkt. Tycker att sittplatsen är 
lite hård, sköna stolar skulle vara bra.

Tycker att det låter bra med skriv- 
och tecknarworkshop när jag berättar 
om det. Kanske kunde man även ha 
»branschsnack«. Med det menar han 
hur man jobbar som författare. Går 
in i författarträsket. Förläggarbesök. 
En slags hur-gör-man vinkel.

Är en biblioteksbesökare, hembib-
liotek Stadsbiblioteket i Malmö. Där 
är det bra, de tar fram det man frågar 
om. Bra seriebibliotek.

Är en läsande person, fokus serier. 
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Favorit självbiografiska serier. Om 
serieskrivandet/läsandet säger han 
att han gillar det för att:

– Det är som att smita undan till en 
annan värld.

Intervju 18

Man 46 år. Bor i Gustavsberg. Jobbar 
inom hemtjänsten men just nu gör 
han inte det för han går en behandling 
för alkoholproblem. Svenska som 
modersmål. Intervjuad vid sittplat-
serna utmed konstrummet ut mot 
biblioteket.

Han brukar inte gå till Bibliotek 
Plattan. Brukar inte låna böcker här. 
Nu sitter han och skriver, håller på 
med en hemuppgift som hör till hans 
behandling. Är en biblioteksbesökare 
på sitt hembibliotek i Gustavsberg, ca 
1 gång i månaden. 

Intrycket av Bibliotek Plattan är: 
Det är mycket genomgång. En bland-
ning av allt.Känns luftigt trots att det 
är lågt i tak. Men han saknar lite fler 
bord att sitta och läsa och skriva vid.

Har inte varit på några evenemang 
på Plattan. Men läser Jennys krönika 
i DN. Han läste en gång att hon skulle 
göra något här, hålla i framträdande 
av något slag, men han minns inte 
riktig vad. Det tyckte han lät kul. Han 
gillar Jennys krönika och läser den 
varje vecka. Gillar stilen. Följer också 
Bengt Olssons krönikor och gillar 
hans stil.

Han är en läsande person, mest tid-
ningar. Massor av prenumerationer 
bland annat Focus, Axess, Psykolog-
tidningen samt dagstidningar. Gillar 
vetenskap, psykologi, samhällsrepor-
tage. Skönlitteratur, läser mest det 
han får i present. Eller på rekommen-
dation. Knausgård och Tranströmers 
samlade ligger hemma och väntar på 
att bli lästa. Jag är ingen dussinläsare. 

En bra deckare kan vara kul, men det 
är ju en annan kategori.

Angående Knausgård så oroar han 
sig lite över att det är så många delar. 
Det kan bli ett hinder eftersom det 
känns övermäktigt. Han vill få hela 
bilden och kan därför inte riktigt 
tänka sig att bara läsa första delen av 
Knausgård.

Intervju 19 

Första misslyckade intervjun. Man 28 
år. Ville inte tala om var han bodde. 
Inte svenska som modersmål men vet 
inte vilket som var hans förstaspråk. 
Intervjuade honom på engelska. 
Han sitter och lyssnar på musik när 
jag kommer fram. Misstänksam. Jag 
försökte en stund men tackade sedan 
för mig. Han ville eller kunde inte 
svara på frågorna. Det gick inte att få 
kontakt, få någon dialog. Han satt på 
bänken utanför konstrummet, mot 
biblioteket.

Intervju 20

Äldre man, 76 år. Läkare, nu pensio-
nerad. Bosatt i Solna. Svenska som 
modersmål. Satt på de gula stolarna 
vid Plattanscenen.

Brukar vara på Kulturhuset och 
titta på teater. Är på Bibliotek Plat-
tan när han har vägarna förbi. Nu 
ska han på ett läkarbesök i närheten 
och var lite tidig. Sitter och läser i 
några papper när jag kommer fram 
till honom. Brukar slinka in här när 
han har vägarna förbi. Lånar ibland 
böcker men det gör han mest på sitt 
»hembibliotek« i Solna, ca 1–2 gånger 
i veckan är han där.

Han tycker om öppenheten på Bib-
liotek Plattan. När han lånar böcker 
är det ofta som en fördjupning av en 
teaterföreställning han sett i huset.

Han har inte varit på någon av Plat-



tans evenemang men på Stadsteatern. 
Han skulle önska att Bibliotek Plattan 
hade föreläsningar inför teaterföre-
ställningar, information, fördjupning. 
Liknande upplägg som de har på 
Operan och Berwaldhallen.

Han är en läsande person. Man ska 
läsa för att det ökar kunnandet, för-
djupar, går vidare inom de intresse-
områden man har. Det hade han inte 
tid att göra när han var yrkesverksam.

Just nu läser han en bok om jorden. 
Det är BBC- serien om jorden som 
nu även blivit en bok. Skönlitterärt så 
tycker han om att läsa om böcker han 
gillar. Han återvänder till Lagerkvist, 
favoriten är Mariamne.

Hans meningar är som musikalite-
ter. De flyter på, löper så fint.

Intervju 21

Man 46 år. Bor på Södermalm. 
Engelska som modermål. Arbetar 
som illustratör och tv-regissör. Satt 
på bänken vid konstrummet och ut 
mot biblioteket. Satt och surfade med 
sin telefon när jag kom fram.  Brukar 
vara här ca 2 gånger i månaden. Sitter 
och skriver och ritar, jobbar. Lånar 
ibland. Gillar Bibliotek Plattan bättre 
än Läsesalongen. Bra öppettider. Går 
även till Medborgarplatsens bibliotek 
och Stadsbiblioteket. Har varit på en 
del utställningar i huset. Ska gå på 
Internationell Författarscen den 2/5.

När jag berättar om Plattanscenen 
och skriv-och tecknarworkshop så 
tycker han att det låter jättebra. Visste 
inte att det fanns. Jag frågar om han 
har några förslag på verksamhet. Och 
han svarar: Jag visste inte att man 
kunde vara delaktig.

Vi pratar vidare om frågan men han 
ger inga konkreta tips men vill gärna 
få information om kurser och fram-
trädanden på Plattan. 

Är en läsande person.
– Det är ett sätt att programmera 

sin hjärna. Öppna upp.

Intervju 22

Kvinna 71 år. Spanska som moders-
mål. Intervju inne bland bokhyl-
lorna. Hon sitter och läser i en bok, 
dikter. Jobbar som frivillig på Röda 
Korset och på Södersjukhuset. Bor i 
 Haninge.

Brukar komma till Bibliotek Plattan 
när hon ska träffa sin son. Så hur ofta 
hon är på biblioteket beror på hur ofta 
sonen vill träffa henne.

Har aldrig varit på workshop eller 
evenemang. Jobbet med Röda Korset 
tar all hennes tid. Hon gillar stäm-
ningen på Plattan.

Hennes »hembibliotek« är Haninge 
bibliotek. Det är mindre än Plattan 
och hon tycker det är trist att det är 
så litet. Men de har mycket spanska 
böcker och tidningar.

Hon vill att vi ska ha spanska böcker 
och tidningar på Bibliotek Plattan, då 
skulle hon komma hit hela tiden.

Intervju 23

Två tjejer, ca 17 år. Står vid Roligt-
hyllan och letar efter Mia Skäringers 
Dyngkåt och hur helig som helst. Jag 
hjälper dem att hitta den.  Och vi bör-
jar prata. Modersmål svenska.

Det är första gången på Bibliotek 
Plattan för dem. Första intrycket är 
att det är fint, lite böcker, känns som 
en restaurang.

Person 1, brukar gå på Medborgar-
platsens bibliotek. Där lånar hon ljud-
böcker på finska och böcker på finska. 
Hennes släkt är finsktalande och nu 
vill hon lära sig språket.

De har inte gått på någon av Plat-
tans program. Skulle tycka det var kul 
med författarbesök på Plattanscenen 
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av till exempel Skäringer.
De är båda läsande personer. Per-

son 2 nämner Väninnan. Hon säger 
att hon läser skönlitteratur. Person 1, 
säger att hon gärna läser självbiogra-
fier. Reflekterar: De brukar alltid vara 
hemska. Hon tycker också att det är 
mycket bättre att läsa än att lyssna på 
ljudböcker, man får bättre bilder när 
man läser själv.

De tittar på varandra och säger att, 
vad svårt det är att sätta ord på varför 
de gillar att läsa.

Intervju 24

Kvinna, pensionär. Modersmål fin-
ska. Bor i Järfälla. Intervjuad mellan 
bokhyllorna mot snurrdörren. Hon 
sitter och läser. Bredvid henne ligger 
bland annat en bok av Ida Linde.

Brukar komma till Bibliotek Plattan 
när hon är i stan. Det är en kost-
nadsfråga med resorna. Hon brukar 
försöka lägga ihop flera ärenden. Har 
koncentrationssvårigheter men här 
på Bibliotek Plattan kan hon alltid 
koncentrera sig. 

Går inte efter rekommendatio-
ner eller recensioner när hon väljer 
böcker. Gillar världslitteratur. På 
biblioteket vill hon gå runt bland hyl-
lorna, titta och känna på böckerna. 
Läsa det hon känner för.

Har inte gått på några evenemang 
och verkar inte vilja göra det heller. 
Vill använda biblioteket som en plats 
att vara på: Jag njuter av tillvaron, att 
jag hör hit. Friheten och människorna. 
Det känns otvunget.

Är ofta på sitt »hembibliotek« i 
Viksjö och Järfälla.

Ser på sig själv som en läsande per-
son. Kommer från en läsande familj, 
speciellt pappan. Själv har hon svårt 
att läsa annat än på biblioteket. Svårt 
att ge sig själv tid, trots att hon har 

tid. Som om läsandet är något som är 
förbjudet, att bara läsa.

Intervju 25

Kvinna 50 år. Spanska som moders-
mål. Första gången på Bibliotek Plat-
tan. Intervjun mellan bokhyllorna, 
mot konstrummet till.

Det är första gången hon är på 
Bibliotek Plattan. Hon gick runt och 
hittade en bok av en spansk förfat-
tare som hon kände igen. Satte sig 
och läste. Har stämt möte med en 
väninna i Kulturhuset, vid snurrdör-
ren. Har gått förbi Bibliotek Plattan 
flera gånger – men tittade aldrig efter 
vad det var.

Hon gillar miljön, den låga ljudni-
vån, lugnet.

Hon har aldrig varit på något av 
Plattans evenemang. Hon vill gärna 
att vi ska ha en datorkurs för nybör-
jare och lämnade sin mailadress. 

Hon brukar gå till Kista bibliotek, 
2–3 gånger i månaden.

Hon ser på sig som en läsande 
person. Mest romaner. Även psyko-
logi. Hon har DN. Hon tycker det är 
viktigt att läsa och säger så här:

Jag kopplar av och får reda på saker.

Intervju 26

Man 58 år. Bor i Gröndal. Arbetar 
som vårdare. Sitter intill sin dotter 
och först pratar jag med honom och 
därefter med dottern. Intervjuas i 
konstrummet. Sitter och tittar i en 
bok.

Brukar gå till Bibliotek Plattan men 
bara till konstrummet. Går hit på 
grund av det fantastiska utbudet.

– Det är utbudet som gör att jag 
kommer tillbaka.

Kommer ett par gånger i månaden. 
Brukar sitta och läsa, titta i, men säl-
lan låna hem böcker. Tycker att det är 



mycket bättre sedan bibliotek flyttat. 
Brukar även gå till Film- och Musik-
biblioteket på våning två.

Brukar gå till sitt »hembibliotek« i 
Gröndal.

Har inte varit på några evenemang 
på Bibliotek Plattan. Skulle vilja att vi 
hade kroki.

Han ser på sig själv som en läsande 
person. Just nu håller han på med 
Murakami. Han tycker att man ska 
läsa för att lära sig någonting och för 
att få igång fantasin.

Intervju 27

Kvinna 18 år. Bor i Gröndal. Plug-
gar geografi. Sitter och skriver på sin 
dator.

Hon brukar aldrig vara på Bibliotek 
Plattan. Ingen egentlig biblioteksbe-
sökare. Har inte varit på några evene-
mang. Jag frågar vad hon skulle önska 
att vi hade/gjorde, men hon vet inte 
riktigt, kan inte komma på något.

Hon ser på sig själv som en läsande 
person. Hon läser skönlitteratur. 
Har tid att läsa fast hon pluggar. Hon 
tror att det skönlitterära läsandet 
inte bara tar tid från pluggandet utan 
också ger något. Just nu läser hon Jag 
saknar dig, jag saknar dig.

Intervju 28

Man ca 30 år. Svensktalade. Inne 
bland bokhyllorna mot snurrdörren. 
Som hövligt men bestämt avböjde en 
intervju. Mannen sitter och surfar 
med sin dator när jag kommer fram.

Intervju 29

Man. Inte svenska som modersmål 
men pratar det obehindrat. Går han-
delsprogrammet och bor i Vårbygård. 
Intervjuad vid bänken på sidan av 
konstrummet och ut mot biblioteket. 
Sitter och läser i en bok när jag kom-

mer fram.
Tycker att det är jättetrevligt på 

Bibliotek Plattan. Kommer hit när han 
väntar på kompisar eller när han vill 
slappna av. Lugnt. Sitter och läser el-
ler surfar. Lånar inte med böcker hem.

Han har inte gått på något av evene-
mangen på Bibliotek Plattan men han 
har sett att det suttit folk vid Plattan-
scenen. Plötsligt har människorna 
klappat i händerna, han har inte tagit 
reda på vilket framträdande det varit.

Foto: Jonas Svensson
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Om vi skulle göra något evene-
mang/workshop/tema som passade 
honom så skulle det vara dans, hip 
hop.

De bibliotek han går på är Plattan, 
ibland skolbiblioteket.

Ser inte på sig själv som en läsande 
person. Om han läser så är det humor 
och skräck som gäller.

Intervju 30

Kvinna 49 år. Bosatt i Göteborg, 
Frölunda. Lärare på journalisthög-
skolan i Göteborg, radio. Svenska 
som modersmål. Sitter och laddar sin 
telefon och tittar ut genom fönstret 
när jag kommer fram. Intervjun i hör-
net mot konstrummet och framme 
vid fönstret.

Hon brukar alltid komma till i 
första hand Kulturhuset och i andra 
hand Bibliotek Plattan, när hon kom-
mer till Stockholm ca 2 gånger per 
år. Tycker att det är en bra stämning, 
trevligt, gillar öppenheten. Snyggt 
med skyltarna, kategoriseringen 
uppe på bokhyllorna.

– Man måste inte vara helt tyst men 
man tar hänsyn till varandra. Det är 

M alin Isakssons analys

Malins frågeställning för projektet Välkommen till orden, 
djupintervjuer av besökare på Bibliotek Plattan är:

Hur kan bibliotekarierna inspirera besökaren så att hon/
han även blir en låntagare?

Tillvägagångssättet för att utföra djupintervjuerna

Min uppgift var att utföra 20 djupintervjuer på Bibliotek Plat-
tan. Samt 20 spontanintervjuer, alltså att gå runt på bibliote-
ket och göra kortare intervjuer med de besökare som just då 
befann sig i lokalen. Inför de 20 djupintervjuerna skulle besö-
kare på Plattan anmäla sig till bibliotekarierna och som tack 

en tolerant miljö.
Gillar att det finns rum i rummet. 

Där hon sitter vid fönstret är det 
lugnt. Plattanscenen, där pågår det 
grejer som hon gillar att hon bara kan 
ramla rakt in i.

Hon gillar att hon får ha lånekort 
trots att hon inte bor i Stockholm.
Hon är ofta på sitt »hembibliotek« i 
Frölunda kulturhus. Gillar att bib-
liotek ligger i kulturhus, blandat med 
annan kulturverksamhet.

Ser på sig själv som en läsande per-
son. Läsandet ingår i hennes jobb och 
hon gör det på fritiden. Många böcker 
hamnar på hennes bord och hon läser 
allt. Lite av en allätare, även om hon 
inte gillar alla böcker så läser hon dem 
till slut. Det finns läsning som smågo-
dis och som finchoklad.

Hon tycker att man ska läsa men 
inte att man ska bli tvingad. Det ska 
vara av egen drivkraft. Böckerna har 
varit hennes bästa skola, ett sätt att 
resa.

– Jag kan inte föreställa mig ett liv 
utan böcker.

Favoritförfattare är Joyce Carol 
Oates.



för hjälpen fick alla som ställde upp en bok. Ingen anmälde sig 
till djupintervjuerna. Varför? frågar jag mig. Här finns det ett 
par svar. Bibliotekarierna lyckades inte nå fram till besökarna 
med frågan om att delta i en djupintervju. Det krävdes något 
annat än den anmälningslapp som satt i lånedisken. Här kan 
man ju säga att insatsen som krävdes av besökaren var ganska 
hög och den insats bibliotekarierna erbjöd var ganska låg. 
Tröskeln att ta sig över för skriva upp sig på listan blev följakt-
ligen för stor. Eller berodde det på det sätt besökarna använ-
der Bibliotek Plattan? Att de mönster man kan se hos många 
besökare inte var kompatibla med idén att anmäla sig till en 
intervju en viss dag vid ett visst klockslag. Det verkar mer 
handla om att gå till Bibliotek Plattan på impuls. Jag exempli-
fierar med ett par citat från olika personer från de intervjuer 
jag gjorde på Bibliotek Plattan:

»Jag kommer hit nu bara för att sitta ner en stund.«
»Jag blev tidig till ett möte och slank in för att läsa lite 

Majakovskij.«
»Jag kommer hit när jag ska vänta på kompisar eller när jag 

vill slappna av.«
På grund av att det inte fanns några föranmälningar till 

djupintervjuerna omformulerades mitt uppdrag. Vi i pro-
jektet kom överens om att jag under tre dagar skulle gå runt i 
biblioteket och intervjua de besökare som just då befann sig i 
lokalen. Det blev 30 intervjuer med 39 personer mellan 14 och 
90 år gamla. Min metod var att jag skulle diskutera/prata med 
besökarna om de frågor som vi inom projektet var överens om. 

Frågorna handlade om:

* Persondata, dvs. ålder, modersmål, var personen bor.

* Bibliotek Plattan, låntagarens åsikter och förändringsförslag.

* Läsvanor och läserfarenheter, med fokus på skönlitteratur.

Jag antecknade i mitt block och skrev sedan rent allting på 
datorn direkt efteråt, med samtalet färskt i minnet. 

Djupintervjuerna

Mina reflektioner efter alla samtalen/intervjuerna med besö-
karna på Bibliotek Plattan är en slags samstämmighet i vissa 
förhållanden/frågor. Alltså att jag hos de personer på biblio-
teket som jag pratade med såg ett mönster i hur de svarade. 
Att flera av dem gav liknande svar. Det är också en analys av 
hur man kan se på besökarna som grupper och som individer. 
Slutligen en fråga kring bibliotekariernas osynlighet i biblio-
teksbesökarens ögon.
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Samstämmigheten

Många av intervjupersonerna var besökare och inte låntagare. 
Här gör jag en skillnad mellan de som sitter i biblioteket och 
använder det som plats men inte lånar med sig böcker hem. 
Besökaren är den som bläddrar i och läser böcker från biblio-
tekets bestånd när de befinner sig i lokalen men även de som 
sitter i biblioteket med sin dator eller egna böcker hon/han tagit 
med sig dit. Låntagaren är hon/han som lånar från Bibliotek 
Plattans bokbestånd.  

Många hade inte svenska som modersmål.
Många var förstagångsbesökare.
Många gick till Bibliotek Plattan på impuls.
Många såg på Bibliotek Plattan som ett inkluderande rum 

där alla fick vara med.
Ingen nämnde bibliotekarierna, vilka de var eller vad de 

gjorde på biblioteket.

Besökargrupper

Som jag uppfattar hela projektet Välkommen till orden så 
handlar det bland annat om att Bibliotek Plattan vill höja sin 
utlåningsfrekvens. Den strategi man valt är att i ett första steg 
försöka förstå besökargruppen bättre genom djupintervjuerna.

I intervjuerna kan man se vissa grupperingar av besökare. 
Min iakttagelse är att besökarna använder biblioteket på olika 
sätt. Man kan åskådliggöra det genom att se på det som att 
besökarna sitter i olika rum. De som använder biblioteket som 
Arbetsrum, exempelvis de tre kvinnliga kollegorna, lärare på 
olika skolor som gjorde ett projekt där de ska skriva en rapport 
och behöver ses på en central plats och tycker om att sitta i en 
biblioteksmiljö. De besökare som använder det som Läsrum, 
exempelvis en man som sa: Jag läser aldrig hemma men ibland 
på biblioteket. De besökare som använder det som Vardags-
rum, exempelvis de två unga kvinnorna som sitter på de runda 
pallarna och pratar och säger: vi kom hit nu bara för att sitta ner 
en stund. De besökare som använder Bibliotek Plattan Vänt-
rum, exempelvis tre nittioåriga damer som satt och väntade på 
att Soppteatern skulle börja. (Alla citat hämtade från intervju-
erna jag gjorde med besökare på Bibliotek Plattan den 24, 25 
och 26/4 2012.)

När man försöker nå de olika besökarna tror jag att man 
gör klokt i att titta på i vilket rum de befinner sig. Det tänkta 
rummet blir en besökargrupp. Vardagsrumsgruppen, Läs-
rumsgruppen och så vidare. Sättet att nå, tilltala och försöka 
involvera besökaren kan skräddarsys utifrån vilken funktion 
biblioteket har för henne/honom. Sättet att arbeta med att nå 
fram till biblioteksbesökarna i Arbetsrumsgruppen skiljer sig 



nog väsentligt från hur man bäst kan nå fram till de i Vardags-
rumsgruppen.  

Med rummet och böckerna skulle man kanske kunna skapa 
mer av grupprum. Kanske finns det en fördel med att med hjälp 
av rummet blanda besökargrupperna? Eller så är det en större 
fördel att samla dem var för sig? Jag tror i alla fall att det är 
viktig kunskap om besökarna och något man gör klokt i att inte 
bortse från. Man kan se möjligheterna i de rum som besökarna 
sätter sig i. Här är det ju besökarna som definierar sina behov 
för bibliotekarierna. Man kan använda den informationen till 
bibliotekets fördel, alltså som ett verktyg för att nå besökarna 
och få dem att ta steget och bli även låntagare på Bibliotek 
Plattan. Besökargruppernas hemhörighet, vardagsrummet, 
arbetsrummet och så vidare och den känsla av trygghet som 
den ger besökaren kan bibliotekarierna bejaka. I en bemärkelse 
skulle man kunna se på det som att bibliotekarien kliver in i be-
sökarnas olika rum som en spännande gäst. Bibliotekarien blir 
inte bara en bibliotekarie utan Vardagsrumsbibliotekarie eller 
Väntrumsbibliotekarie. Här finns flera fördelar. Besökarens 
behov blir tillgodosedda och besökaren är i sitt rum och det 
genererar en trygghet för henne/honom. Bibliotekarien får en 
position av den speciella gästen, vilket betyder att hon/han ser 
nyfiket på de som sitter i Vardagsrummet och frågar sig vilka de 
är och vad de vill. Bibliotekarien får också uppmärksamhet i sin 
roll av att vara en speciell gäst.

Med det här sättet att se på positioner och roller skapas 
verktyg för ett möte och en chans att få besökare från alla rum-
men att bli involverade, att bli låntagare och läsare.  

Besökare som individer

Som en förlängning och utveckling av arbetet med besökar-
grupperna, de olika rummen och specialbibliotekarierna (Var-
dagsrumsbibliotekarien, Arbetsrumsbibliotekarien) tror jag 
att man måste gå ner på individnivå. Alltså att bibliotekarierna 
jobbar mycket mer med att möta låntagarna och i det arbetet 
vågar, vill och hittar ett sätt att i hög utsträckning använda sig 
själva och sina kunskaper som det huvudsakliga verktyget. På 
samma sätt som i bibliotekariens möte med Vardagsrumsgrup-
pen eller Arbetsrumsgruppen så tror jag att det kraftfullaste 
verktyget är bibliotekarien själv. Det personliga tilltalet och 
förmågan att lyssna till och tolka den information som be-
sökaren ger. Att använda den informationen för att hitta rätt 
insats, rätt boktips till exempel. I djupintervjuerna fick jag i alla 
samtalen information och ingångar till besökarna. De ingång-
arna hade jag kunnat använda för att erbjuda just det i bibliote-
kets utbud som skulle kunna passa just den här besökaren. Det 
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kan handla om böcker men också en workshop, aktiviteter, 
föredrag. Exempelvis tänker jag mig att man kan göra en 
workshop eller ta en gäst till biblioteket som man märker att 
flera besökare skulle vara intresserade av. Här tror jag att en 
dialog med besökaren, där bibliotekarien är en idéspruta som 
erbjuder sina förslag, efter att ha lyssnat in besökaren, skulle 
vara en bra modell. Bibliotekarierna skulle kunna bli en slags 
samlare på besökarnas drömmar, vad de vill läsa, möta, testa. 
Vissa besökare kanske redan vet vad de vill ha. Vissa kanske 
bibliotekarierna får guida, öppna dörren för och med sin 
expertkunskap föreslå olika böcker, gäster, en workshop.

Den osynliga bibliotekarien

I djupintervjuerna var det bara vid något enstaka tillfälle som 
en besökare nämnde bibliotekarierna. De verkar vara lite 
osynliga och anonyma för besökarna. På Bibliotek Plattan är 
det bibliotekarierna som väljer bibliotekets attityd, vinkel, gör 
bokurvalet. Det är så jag har förstått team Plattans arbetsmo-
dell och man skulle kanske kunna definiera den som att de har 
ett slags subjektiv det-jag-gillar-vinkel. Vad är det då som gör 
att bibliotekarierna inte verkar göra något speciellt avtryck 
hos besökaren? Jag tror att bibliotekarierna lyckas med att 
sätta sina subjektiva det-jag-gillar-vinkel på bokbeståndet, 
rummet och stämningen i rummet. Jag tycker mig se det i 
besökarnas kommentarer av typen: Bibliotek Plattan är en in-
kluderande plats där alla får vara med. Men strategin genom-
syrar inte arbetet bibliotekarierna gör i sin relation med besö-
karna. Kanske med låntagarna, där det praktiska momentet 
av att hitta en bok finns som en gemensam mötesplats. Men 
hur ska bibliotekarierna i högre utsträckning kunna nå fram 
till sina besökare? Inspirera och guida besökaren att också bli 
en låntagare.  

När jag gick runt på Bibliotek Plattan under tre dagar var 
det inte bara djupintervjuerna som gav mig en bild av biblio-
teket. Jag pratade också med bibliotekarierna, om exempelvis 
besökarna, skönlitteratur och den placering Bibliotek Plattan 
har som gör det både extremt tillgängligt men också utsatt. 
Det var inga långa samtal utan ett slags småprat. Eftersom 
jag befann mig i rummet fick jag ju också tillfälle att se mötet 
mellan bibliotekarier och låntagare/besökare. I djupintervju-
erna märkte jag snabbt hur frånvarande bibliotekarierna var i 
besökarnas berättelser om biblioteket. Det jag inte riktigt fick 
ihop var bibliotekariernas osynlighet och samtidigt besökar-
nas behov av att vilja prata/kommunicera.

En fråga jag ställer mig är om besökargruppen och 
bibliotekarierna verkligen är överens om bilden av Bibliotek 



Plattan. Det känns som om det finns en ömsesidig oför-
ståelse. Eller kanske ska man hellre definiera det som dålig 
kommunikation? Under de tre dagarna lade jag märke till 
att en återkommande fråga från besökaren var om det fanns 
språkkurser på Bibliotek Plattan. Svaret från bibliotekarien 
är nej. Med en fortsättning av typen, vi har konst och skön-
litteratur. En vänlig hänvisning till Stadsbiblioteket och en 
vägbeskrivning dit. Besökaren tackar för information, vänder 
och går mot Stadsbiblioteket istället. Om hon/han nu hittar 
dit. Eller vågar gå in där. Jag anser att bibliotekarierna måste 
utveckla sitt svar. Inte nöja sig med att Bibliotek Plattan inte 
har språkkurser och sedan hänvisa till Stadsbiblioteket. Här 
måste bibliotekarien ta strid för att besökaren ska bli en lånta-
gare. Ta strid för den vision av sitt bibliotek som hon/han valt. 
Säkert på goda grunder och med hela sin expertis. Guida in i 
vad Bibliotek Plattan har att erbjuda och varför bibliotekari-
erna valt att nischa biblioteket som de gjort. Visa sin vision på 
ett medryckande, övertygande sätt så att besökaren glömmer 
bort sin språkkurs för en stund och låter sig dras in i det hon/
han inte visste att hon/han gått och längtat efter, att läsa en 
bok. Att bli en låntagare på Bibliotek Plattan. Att ta steget 
från att bli en besökare till att bli en låntagare.

I den här typen av guidade turer in i biblioteket, så att säga 
öppna dörren in i läsandet, tror jag att bibliotekariens person-
liga tilltal är det effektivaste arbetsverktyget. En aktiv biblio-
tekarie. Eller ännu bättre, ett gäng aktiva bibliotekarier. Som 
med sina olika kunskaper, intresseområden och tilltal förmår 
nå ut till ett brett spektra av besökare. En slags uppgradering 
av bibliotekariens roll. En vridning från, om man hårddrar 
det, förmedlare av varan boken till en spelare som ger sig in i 
matchen.

Jag vill understryka att Bibliotek Plattan har mycket goda 
förutsättningar för att inspirera besökare att bli låntagare. På 
många bibliotek finns det bara låntagare. Besökarna kommer 
inte ens in i lokalen. De sitter någon annanstans, hemma till 
exempel, och att nå dem är tusen gånger längre bort än det 
faktiskt är på Bibliotek Plattan.  

Personligt tilltal och vardagsrumsbibliotekarier

Jag tror att Bibliotek Plattan har möjlighet att i mycket högre 
utsträckning bli en plats för samtal och läs- och skrivfräm-
jande arbete i mikroformat. Med det menar jag att det läs- och 
skrivfrämjande arbetet utförs av bibliotekarierna. Finns med 
i det lilla och är ständigt närvarande. I en bemärkelse lika 
självklart som böckerna i bibliotekets hyllor. Förutsättning-
arna finns redan, i och med att arbetsgruppen på Bibliotek 
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Plattan har lyckats göra platsen öppen för alla, tillåtande, ett 
ställe där man kan sitta ifred men ändå inte är ensam (citat från 
intervjuerna). Det är något fantastiskt i sig och en bristvara 
i dagens samhälle. Hur mycket och på vilket sätt Bibliotek 
Plattan skulle kunna arbeta med att bli en plats för samtal och 
läs- och skrivfrämjande verksamhet är det personalgruppens 
uppgift att leta sig fram till. Eftersom man i den här typen 
av verksamhet jag pratar om använder sig av den enskilde 
bibliotekariens intresseområden och erfarenheter så är det 
de enskilda bibliotekarierna som behöver inventera sig själva 
för att sedan tillsammans med de andra i arbetsgruppen lägga 
upp en utvecklingsstrategi. Här kan jag återkomma till det 
jag skrivit om tidigare, att jag tror att förutsättningarna för 
ett möte är att bibliotekarien är personlig. Det handlar om 
att mötas i ögonhöjd. Att se, tolka och definiera besökarna 
på Bibliotek Plattan. Läsa av den information de som grupp 
och individer ger. Se vardagsrumsgruppen och kliva in i deras 
rum som en gäst, med de dubbla positioner av nyfikenhet och 
extra uppmärksamhet som en lite speciell gäst alltid får. Att 
bli deras Vardagsrumsbibliotekarie. En egen bibliotekarie. 
Hittar man det läget av kontakt är allting möjligt.

Att välja att lägga tid på utvecklingsprojekt av den här 
typen har också en annan effekt. Det blir att ge de dialogiska 
och levande kompetenserna legitimitet. En slags demokrati i 
praktiken. Att erkänna dessa kompetenser som en kunskap. 
Något som man rent konkret kan lära sig. Men inte genom att 
någon annan säger till en hur man ska göra utan genom att få 
en fråga och sedan själv fundera över svaret, samt diskutera 
svaret med sina kollegor.

Den uppsökande bibliotekarien

Frågan jag ställde i inledningen angående Bibliotek Plattan, 
om hur besökaren ska kunna bli en låntagare, har ett svar. Jag 
tror att det är fullt möjligt att guida besökargruppen till att 
bli en låntagargrupp. Det som krävs är en mer aktiv bibliote-
karie. Med en verktygslåda som också innehåller vissa peda-
gogiska grundgrepp och ett större utrymme för, och önskan 
om,en subjektivare hållning där ett ständigt initiativ till möte 
med besökaren ställs i fokus.



djupintervjuer pÅ  
stockHolms universitetsbibliotek

Malin Isakssons frågeställning för projektet Välkommen till 
orden, genom djupintervjuer med studenter på Stockholms 
universitetsbibliotek, är: Hur förhåller sig studenternas kurs-
litteraturläsande till deras skönlitterära läsande? 

Tillvägagångssätt för att utföra djupintervjuerna

Malins uppgift var att genomföra 20 djupintervjuer med 20 
studenter eller forskare vid SU. Projektet tog kontakt med 
dessa via bibliotekets webbplats och som tack för hjälpen 
erbjöds en bok. Tre anmälde sig. Vid intervjutillfällena dök 
dock ingen av dessa upp. Malin försökte då att genomföra 
spontanintervjuer liknande de på Bibliotek Plattan, men det 
fungerade inte. Upplevelsen var att de som hade tid gjorde 
det av en slags plikt och under samtalet blev de mer och mer 
ivriga att avsluta. I ett tredje försök annonserades en tid från 
ett schema på bibliotekets webb. Den här gången erbjöds två Fo
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biobiljetter. Alla tider blev snabbt bokade och i princip alla 
kom till sina intervjuer. Någon blev sjuk och meddelade det, 
en annan person var sen och fick sin tid ombokad. 

De som skulle intervjuas mötte upp vid informationsdis-
ken. Ibland blev det lite förvirring vid själva träffen då inte alla 
bibliotekarier som arbetade i informationsdisken kände till 
att det pågick djupintervjuer i projektet Välkommen till orden. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum vid en ljusgård 
en bit in i rummet på entréplanet. Intervjusamtalet pågick i ca 
20 minuter. Det var stor spridning på studenterna. De kom 
från områden som juridik, språk, litteratur, miljö, psykologi 
och ekonomi. En var forskare. Intervjuerna inleddes med 
en kort presentation av projektet Välkommen till orden. Att 
projektet ville ta pulsen på sina besökare för att få inspiration 
till framtida verksamhet på biblioteket. De fick också helt kort 
veta att liknande intervjuer genomförts på Bibliotek Plattan 
och att vi var intresserade av att jämföra två så olika bibliotek.

Transkribering

Intervjuerna/samtalen bandades via en diktafon. Fyra inter-
vjuer transkriberades utifrån två aspekter: Dels de intervjuer 
där samtal uppstått (inte bara att vi satt i våra roller av en som 
frågar och en som svarar). Dels ville vi att de studenter vi valde 
ut skulle beröra frågan om hur kurslitteraturen och skönlittera-
turen förhölls sig till varandra. Den frågan upplevdes som den 
mest intressanta och vi tyckte också att flertalet studenter hade 
spännande tankar och erfarenheter att dela med sig av i tanke-
gångarna kring kurslitteratur och skönlitteratur. 

Intervjuer på SUB i jämförelse med  
intervjuer på Bibliotek Plattan

Intervjufrågorna var i det närmaste identiska med de frågor 
som ställdes på Bibliotek Plattan. Ett par av intervjufrågorna 
ströks eftersom den typen av verksamhet som frågorna 
handlade om inte fanns på SUB. Den specifika fråga som 
lades till, i samspråk med den bibliotekarie som ansvarade 
för Välkommen till orden på SUB, handlade om hur läsandet 
av skönlitteratur eventuellt kan berika studenterna i deras 
framtida yrkesroller och hur skönlitteraturen möjligen kan ge 
ett mervärde till kurslitteraturen. 

Vad det gäller likheterna och olikheterna i mötet med 
besökarna på Bibliotek Plattan och på SUB är intrycket att 
skillnaderna är ganska stora. Förutom olikheten i intervju-
formen gav de inbokade intervjuerna en arvodering i form av 
två biobiljetter. Kanske påverkade det samtalet. På Bibliotek 
Plattan fanns det ingen känsla av att samtalet var ett jobb utan 



tvärtom, här fanns ett sug och en hunger efter kontakt och 
samtal. De intervjuerna/samtalen var också lite ostyrigare. 
Besökarna kunde komma långt bort från frågorna i sina svar, 
plötsligt kunde det till exempel handla om en vuxen dotter 
eller att bo i Vallentuna. Den typen av öppenhet in mot pri-
vatpersonen upplevde vi inte i samtalen med studenterna på 
SUB. Här kunde studenterna vara personliga, prata utifrån 
sina subjektiva erfarenheter, men alltid i relation till studi-
erna, SUB eller utifrån frågorna. Vid en polarisering av det 
hela kan vi kanske säga att intervjuerna/samtalen på Bibliotek 
Plattan blev en slags kompisrelation medan de på SUB defi-
nierade samtalet/intervjun som en arbetsrelation. 

 

Sammanfattning av samtalet med 
fyra studenter på SUB, fyra vinklar av  

skönlitterärt läsande i en studentkontext

Anton

Anton studerar företagsekonomi med 
finansiell inriktning, sjätte terminen, 
och är 24 år. Kurslitteraturen lånar 
han i princip aldrig på SUB, eftersom 
den snabbt blir utlånad. Vad det gäller 
skönlitteratur så försökte han låna 
Harry Potter men den hade de inte på 
SUB. När vi börjar prata om skönlit-
terär läsning så berättar han att han 
tycker om att läsa korta klassiker, inte 
tegelstensböcker. Han exemplifierar 
med Doktor Glas av Hjalmar Söder-
berg. 

Vad är det som är bra med Doktor 
Glas då?

– Jag vet inte, det är så många citat 
i den hela tiden som man liksom kan 
tänka på.

Vilket fint svar. Mm, texten blir 
liksom kvar i små bitar inne i dig, så 
poppar dom upp ibland, eller?

– Alltså när jag läser så kan jag 
liksom tänka … alltså jag vet inte, jag 
tycker det är smarta citat.

När Anton och jag pratar vidare om 
han läsvanor så kommer det upp en 
kategori till, förutom kurslitteraturen 
och skönlitteraturen. Populärveten-
skaplig fakta som han läser på engel-
ska, t ex Freakonomicsböckerna.

Vad ger de då till ditt pluggande, för 
det är ju ett annat slags läsande än 
pluggläsande ändå på något sätt.

– Ja, till pluggandet tror jag inte det 
ger så mycket egentligen men det gör 
att man liksom breddar sig, att man 
hämtar lite idéer och utformningar 
liksom så man inte blir helt … ja, man 
blir liksom inte helt insnöad på det 
som man har sett på lektionerna, får 
lite andra idéer också.

Kan du komma på någon sådan idé 
nu som du …?

– Alltså den här Black Swan handlar 
rätt så mycket om att man ska kolla 
lite ute i periferierna och så … mycket 
i finansen bygger ju på normalfördel-
ningar, men då så snackar han rätt så 
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mycket om att … beslut som tas nu är 
inriktade på den andra normalförde-
lade kurvan med nittiofem procents 
signifikansnivå. Men då så glömmer 
man ju bort dom här fem procenten 
som är längst ut, dom här svansarna 
som dom kallas, händelser som 
nästan aldrig händer. Och det pratas 
det ju aldrig om här i skolan. Det är 
bara, ja … man gör antaganden och så 
fattar man beslut utifrån det.

Daniel

Daniel studerar juridik, termin 4, och 
är 27 år. Han använder SUB dagligen. 
Sitter på studieplatserna och använ-
der det stora utbudet biblioteket har 
av juridisk referenslitteratur. 

Vad det gäller skönlitteratur så mär-
ker han att de lästunga kurserna ten-
derar att minska hans skönlitterära 
läsande. Han läser flest skönlitterära 
böcker på sommaren, på semestern. 
Den senaste bok han läste var en av 
delarna i Harry Potter. Jag tolkar det 
som att han är intresserad av skönlit-
terär läsning men då gärna kopplad 
till juridiken. Han verkar se ett värde i 
skönlitteraturen som en representant 
för något annat än kurslitteraturen. 
Här upplever jag att han skulle behöva 
hjälp och guidning, lite skönlitterära 
boktips med juristprofil. När jag frå-
gar om skönlitteraturen kan ge något 
till den kunskap och kompetens han 
håller på att bygga upp för att bli jurist 
så svarar han:

– Jo, men det är klart att det kan 
göra det. Det tror jag absolut, alltså 
ta … ta just kanske Jens Lapidus 
som exempel, den här Snabba Cash-
boken, nu har jag tyvärr inte läst just 
den boken, men jag har sett filmen 
och jag antar att det är väl ungefär 
samma … i alla fall handlingsmässigt, 
och där får man ju se … det handlar 

ju mycket om bank och finans och 
sådant där som man pysslar med där. 
Och där får man ju se den delen av 
lagstiftningen, eller av juridiken från 
andra sidan så att säga. Vi blir indok-
trinerade att lära oss lagstiftningen 
och hur den ska tillämpas medan den 
sidan som man får se i filmen/boken 
representerar ju den andra sidan som 
hela tiden går in för hur vi ska undvika 
dom här lagarna och hur  vi ska … 
Så man får upp väldigt bra … från 
olika håll perspektiv, ja men du vet, 
vi kommer härifrån och närmar oss 
lagstiftningen i syfte att tillämpa den 
och följa den medan den andra sidan 
i skönlitterära världen då närmar sig 
från andra sidan.

Vad tror du att det … då får du liksom 
en bredare bild, det låter ju spän-
nande, men om man tänker lite vidare 
kring det, kan du komma på någonting 
mer … går det att utveckla kring det, 
vad … eller om man också kan tänka; 
vad skulle man … finns det annan 
skönlitteratur då som … hur skulle 
man kunna använda den? Dom där 
andra som kollar på lagen från så att 
säga fel håll eller från andra hållet för 
att kringgå, men kan man liksom tänka 
vidare kring det här? Jag tycker att det 
är väldigt spännande tankegångar.

–Jo men det är klart att man kan 
göra det. Det kommer ju hjälpa … 
det hjälper ju mig i min tillämpning i 
princip … om man förenklar juridi-
ken väldigt mycket så är ju juridiken 
ett slags flödesschema, man börjar i 
problem och så har man olika vägar så 
här. Om man gör så kan man tolka det 
på det sättet och så där. Ser man då … 
om man … ju mer förståelse man 
har för så att säga motståndarsidan 
om man får kalla det för det, ju mer 
av dom här ändarna i det här flödes-
schemat kan man ju täppa till, att om 



jag säger så här så kommer han säkert 
att säga så här eftersom han tycker så. 
Jaja, okej då skiter jag i den här banan, 
jag tar det här i stället för då finns det 
fler liksom … eller mindre smitvägar 
för andra sidan att gå. Ungefär så, så 
det … det har ju definitivt en praktisk 
betydelse.

Skulle du gå så långt som att säga 
att om man … om man förstår även den 
andra sidan, via skönlitteratur eller 
via andra media eller vad det nu kan 
vara, blir man bättre på sitt jobb då 
tror du?

–Det tror jag absolut. Och speciellt 
om man är jurist. Det krävs ju att du 
som jurist är otroligt mångfacette-
rad och kan se … och kan se samma 
problem fast på olika sätt. Och det … 
ja, jo absolut, självklart.

Sofi

Sofie studerar juridik, termin 3, och 
är 22 år. Hon använder liksom Daniel 
SUB nästan dagligen. Hon sitter på 
studieplatserna och pluggar och hon 
använder det juridiska referensbiblio-
teket. Sofie är en läsande person men 
hennes skönlitterära läsande får i pe-
rioder stå tillbaka för studieläsandet. 
De senast lästa böckerna är ett par 
i deckare av pseudonymen Kepler. 
Jag frågar henne om hon tror att det 
skönlitterära läsandet har något att 
ge henne i aspekten av den jurist hon 
nu håller på att studera för att bli, den 
typen av jurist hon vill bli. 

– Jo, men så kan jag se det, om 
man … att man kan ju … det kan kän-
nas som att man kan bibehålla sina 
empatiska känslor lite genom att läsa 
någonting, för att det triggar någon 
så här … det triggar ju någon annan 
känsla än vad en juridisk bok gör. Där 
bli ju alla … allt känslomässigt blir ju 
väldigt bortkopplat och det kopplar 

man ju på när man läser en skönlitte-
rär bok, skulle jag säga.

Mm, men vad är värdet med det 
då, att … om man då säger att man på 
något sätt kopplar bort lite av dom här 
empatiska känslorna när man läser 
den juridiska texten och så kan man 
använda den skönlitterära texten för 
att koppla på dem igen, vad är det som 
är viktigt med att koppla på dom här 
empatiska …?

– Jag tror man blir en dålig jurist 
om man inte har kvar dom och inte 
kan ha förståelse för andra männis-
kor, tror jag. Det ser man ju redan, 
så att jag hoppas att … jag skulle vilja 
behålla det. Det är väl det …

Man pratar om att hårdfakta är 
viktigt för att man ska bli en bra jurist 
då till exempel, det gäller väl alla … 
dom flesta grejer liksom, hårdfakta 
är viktigt. Men det du pratar om det 
är någon slags annan slags kunskap, 
den här empatiska kunskapen som 
du säger också är en viktig del av den 
jurist som du vill bli.

– Ja. Det skulle jag absolut säga.
Mm.
– Och … det … jag tycker att jag an-

vänder det i ett sätt jag argumenterar 
för … liksom i juridiska problem att 
man måste kunna se det från något så 
här … visst, så här ska det vara men 
man får ju tänka på att det finns en an-
nan sida, att någon … det har ju hänt 
någonting, alltså … Och där tror jag 
att det blir farligt då om man skulle 
fastna så här i att så här är det, för då 
kan man inte se människan bakom 
alla problemen.

Adam

Adam studerar genus och krimi-
nologi, han är 25 år. Han är på SUB 
nästan dagligen. Han försöker att låna 
så mycket som möjligt av kurslittera-

Besökarna  71



turen men påtalar att det ofta finns få 
ex av varje titel, men i gengäld finns 
det stort utbud av olika titlar. Vad det 
gäller hans skönlitterära läsande så 
ser han på sig själv som periodare. 
För honom leder ofta läsning av en 
bok till ytterligare läsning. Kommer 
han väl igång så blir han triggad att 
fortsätta. Den skönlitteratur han 
dras är ofta thrillers men har även 
en samhällskontext. Som exempel 
nämner han Lasermannen av Gellert 
Tamas. När jag frågar om han tror att 
ett skönlitterärt läsande kan ge något 
till honom som genus- och kriminolo-
gistudent så svarar han:

– Eh … oj? Ja, alltså kanske den 
här kopplingen mellan individ och 
struktur, kanske återigen Laserman-
nen som är ett jättebra exempel på 
den kopplingen. Ehm … så att kanske 
det, att läsa historier liksom på … som 
behandlar liksom människor på indi-
vidnivå men som kanske ger liksom 
större ringar på vattnet så.

Som ju också man måste säga 
påverkas av det system och samhälle 
dom lever i?

– Ja, och kanske det att jag sätter 

in skönlitteraturen i ett större perspek-
tiv så.

Mm. Varför tycker du att man ska 
läsa? Eller tycker du att man ska läsa?

– Ja absolut. Och där blir jag lite så här 
konfunderad till föräldrar som sä-
ger … dom säger inte till sina barn men 
dom säger det till andra så att barnen 
kan höra att mitt barn inte har något 
läshuvud, vilket jag tycker är liksom så 
här otroligt kränkande för då blir jag så 
här »Ja men snälla, du har ju inte givit 
dina barn några förutsättningar för att 
utveckla ett läshuvud«. Men jag tycker 
att det är viktigt för att det ger liksom 
allmänbildning, så det öppnar upp alltså 
i dina kontakter, du får en … du får en 
förutsättning för att skapa dig ett större 
socialt nätverk. Och att faktiskt kunna 
välja ditt sociala nätverk, det tror jag.

För att … på vilket sätt då menar du?
– Nej men du får ju tillgång till fler 

perspektiv, du utvecklar förhoppnings-
vis ett kritiskt tänkande, nej men alltså 
det öppnar upp tycker jag för oväntade 
möten tror jag.

– Att man lite grand … kan springa på 
någonting och …Ja, det skapar nyfiken-
het, ja, inför andra tror jag.

Malin Isakssons analys 

Efter två dagar med intervjuer/samtal på SUB tänker jag att 
det främst är två saker som är viktiga. Många studenter talade 
om tidsbrist och ett stort lästryck. Den stora mängd kurslit-
teratur som de ska hinna igenom kan minska lusten att ta upp 
en skönlitterär bok när de kommer hem efter en heldag på 
SUB. Flera av studenterna pratade om att skönlitteraturen 
måste ha bäring på deras studier, kunna ge något till studi-
erna. En del talade om att det är först då som skönlitteraturen 
kan ges legitimitet nog för att kvala in jämte kurslitteraturen. 
De pratar också om skönlitteraturens värde som något annat 
och i och med det ett viktigt komplement till sin kurslittera-
tur. Att bredda sin utbildning på SU. 



För att förtydliga det jag talar om skulle man kunna 
kategorisera litteraturen i tre grupper/zoner. Tag till exempel 
en student som läser ekonomi: den ekonomiska litteratu-
ren – alltså den som hör till kurserna den skönlitterära litte-
raturen i specifik bemärkelse – alltså den som kan kopplas till 
ämnet ekonomi, och skönlitteraturen i vid bemärkelse – alltså 
all skönlitteratur. Här tänker jag mig att SUB både har möj-
ligheten att nå ut till studenterna med det jag kallar specifik 
skönlitteratur nischad på ämne. Studenterna finns på SUB, 
de har sin kurslitteratur där och sina studieplatser. Att rent 
fysiskt nå studenterna är alltså inget problem. Jag tänker mig 
också att kunskapen finns hos bibliotekarierna vid SUB, både 
vad det gäller skönlitteratur och ämneskompetensen, till ex-
empel ekonomi, som jag tror är förutsättningen för att kunna 
förmedla, inspirera med skönlitterära böcker som har bäring 
för just studenter som pluggar ekonomi. SUB har, tycker jag, 
en stor möjlighet att ta hand om sina studenter rent skönlitte-
rärt. Jag tänker mig att det handlar om att guida till böckerna, 
till specialbokhyllan för ekonomisk skönlitteratur, till litterär 
läsning. Man kan också vidga perspektivet och tänka sig olika 
typer av verksamheter på SUB som skulle kunna locka och 
inspirera till litterärläsning för exempelvis just ekonomi-
studenter. Författarbesök, debatter, kortkurser. Att berika 
besökarnas/studenternas studier med den där andra kun-
skapen, det där andra perspektivet från skönlitteraturen, det 
perspektiv som jag tycker att studenterna jag intervjuar pratar 
om och som jag också kan känna igen hos mig själv. Att vidga 
vyerna via skönlitteratur. Här tror jag också att studenterna 
behöver SUB:s hjälp. Det är lätt att sortera bort den skönlitte-
rära läsningen, även om jag upplever det som att studenterna 
jag talat med inte vill det. Tidsbristen pressar dem. Fokuset 
är på ämnet. Men genom att erbjuda skönlitterära zoner 
nischade på ämnen kan man stötta och hjälpa studenterna in 
i och vidare till ett skönlitterärt läsande. SUB skull bli ett mer 
aktivt/självständigt komplement till utbildningarna på SU. 
Att ge studenterna något som SU inte erbjuder. Det som So-
fia upplever att hon gör när hon läser skönlitteratur och som 
övar henne i att bli den jurist hon vill bli skulle SUB kunna 
hjälpa henne med. Att förmedla kontakten mellan henne och 
juridisk skönlitteratur. Om SUB tog den rollen/uppgiften 
skulle det också legitimera och viktiggöra skönlitteraturen 
och uppgradera den skönlitterära läsupplevelsen. Den läsning 
som Sofia säger är ett sätt för mig att aktivera och ge näring åt 
mina empatiska sidor. 
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Mötesplats vad betyder det? Inte sällan används begrepp som 
det sista offentliga rummet, vardagsrum och mötesplats när 
man pratar om bibliotek. Vi har funderat på vad mötesplats 
egentligen betyder. 

Mycket handlar förstås om bibliotekets lokalisering, om 
platsen för respektive bibliotek. I det lokala samhället, i spe-
cifika förorter, stadsdelar eller städer kan biblioteket spela en 
avgörande roll för att få olika grupper att mötas, till exempel 
genom de lokalföreningar som använder bibliotekets lokaler. 
Då det framför allt är duvor som bor vid Sergels torg är
besökargrupperna mer av rörlig karaktär. De återkommande 
besökarna kommer från hela Stockholms län, både de som 
har någonstans att bo och de som saknar hem. De mer flyk-
tiga besökarna är turister från Sverige och hela världen på 
tillfälligt besök.  Men blir rummet en mötesplats bara för att 
det är ett rum där olika människor möts? Och vad betyder det 
då att mötas? På Bibliotek Plattan kan det betyda ett ofrivil-
ligt möte mellan en välutbildad och högavlönad storläsare i 
Täby och en hemlös analfabet. Knark-och stöldgodsförsäl-
jarna på Plattan har här chans att möta kostymklädda herrar 
från bankerna i byggnaderna omkring. Bibliotek Plattan är 
en del av Kulturhuset, ett hus och ett rum som alla har rätt till. 
Många ensamma människor tycks hitta sin hemvist här. Kan-
ske biblioteket är den plats där de som är ensamma känner 
att det är ett slags bot mot ensamheten att sitta ensam bland 
många andra.

rum +
besÖkare

= mÖtesplats?



Illustration: Möten av Jesus Verona
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FÖrmedling
är kreativitet

»HUR?är det här decenniets största fråga.«
Maria Lind chef Tensta Konsthall

»Bildning är att veta var man ska hitta informationen.«
Rufus tolv år

I oktober 2012 arrangerade projektet en konferens om förmed-
ling med stöd av Regionbibliotek Stockholm. Vi kallade den 
Smittsam. Deltagarna bestod av medarbetare från många 
olika större och mindre bibliotek samt pedagoger och kom-
munikatörer.

Så här upplevde deltagarna att de kunde, skulle kunna 
eller ville kunna förmedla.

»Med ett brett spektrum. Med kreativitet. Med trygghet. Med ansvar. 
Genom olika arrangemang. Genom utbyte. Genom musik. Genom 
att lyssna. Genom att göra verklighet av initiativ. Genom dramatik. 
Med läsglädje. Med läsecirklar. Med sagostunder. Med debatter och 
föreläsningar. Genom utställningar. Genom lokala föreningar. Genom 
information. Språkcaféer. Barnens dag. Filosofisamtal. Experimen
tellt. Nyfiket. Genom mat. Internationella samarbeten. Politiskt. 
Konstnärligt. Genom livsberättelser. Litteraturvetenskapligt. Genom 
översättningar. Genom reklam. Genom koncept. Med design. Genom 
folkbildning. I samarbete med bokhandeln. I samarbete med konsthal
len. Uppmuntrande. Konceptuellt.«
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Idén om kunskap och allas rätt till lärande

För drygt ett och ett halvt sekel sedan föddes på flera håll idén 
om allas rätt till kunskap och lärande. År 1900 kom Ellen 
Keys banbrytande Barnets Århundrade ut, där hon argumen-
terar för en ny syn på barn och pedagogik. Kunskapen skulle 
lekas in. Teori och praktiskt arbete behövde samspela. »Den 
enda rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till en 
social människa är att behandla det som en sådan, samtidigt 
med att man stärker barnets mod att bliva en individuell män-
niska.« 

Trettio år senare kom ett annat pedagogiskt referensverk, 
Lev Vygotskijs Tänkande och språk. Vygotskij var forskare 
i ett utvecklingshungrigt Sovjetunionen, som studerade 
språklig utveckling och visade hur undervisning måste bygga 
på en växelverkan mellan empirisk erfarenhet och teoretiska 
begrepp. Uppfattningen om vad som var skolans uppgift 
förändrades från auktoritetsstyrd och fostrande till lärande 
och utvecklande. 1907 öppnade Maria Montessori sin första 
barnomsorg med den radikala principen att hjälpa barnen 
att hjälpa sig själva. Men kunskapsutveckling var inte något 
som bara skulle vara alla barns rättighet. I rättviserörelsen 
och folkhemsbyggandet var även de vuxnas rätt att fortbilda 
sig en grundfråga. I Sverige infördes allmän folkskola 1842. 
De första folkhögskolorna bildades 1868. 1855 öppnades en 
läsestuga för arbetare i Eskilstuna och 1860 öppnades Göte-
borgs Stads folkbibliotek vilket följdes av många folk- och 
arbetarbibliotek. Bildningscirklar har funnits i Sverige sedan 
1940-talet. De startade primärt för hantverkare efter tysk 
förlaga men redan 1912 startade det första studieförbundet, 
ABF. 1924 bildades Sveriges Radio med bland annat ambitio-
nen att verka för folkbildning. I slutet av 30-talet sände man 
ett tusental föreläsningar varje år. 1944 kom den så kallade 
Folkbildningsutredningen som betonade folkbildningens 
betydelse för »demokratisk fostran«.

På hundra år har lärarens roll förändrats, från kunskaps-
auktoritet och vägvisare till pedagog, inspiratör och för-
medlare. I början av tvåtusentalet slog internet igenom och 
information blev plötsligt tillgängligt på ett omedelbart sätt 
för alla åldrar. Samtidigt väcktes nya frågor om källkritik, 
förmåga att skapa sammanhang och analys. (2001 tycker fyra 
av tio lärare i svenska grundskolan att datorn är användbar i 
undervisningen). 



2011 kom den nya läroplanen för svenska skolan och ett nytt 
betygssystem.

»Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.«

Ur Läroplanen 2011

Lärarens förändrade roll har åtföljts av förmedlare och pedago-
ger på många områden. Många pedagoger upplever i dag att de 
förväntas göra allt mer och besitta en stor mångsidighet.

Bibliotekshögskolan i Borås firade 40 år 2012. Bibliotekarie-
utbildningens marknadsföring speglar mycket bra de många 
roller som kan förväntas av den som arbetar på ett bibliotek.

»Bibliotekarie, distansutbildning, 120 högskolepoäng

Är du intresserad av att skaffa dig nyckelkompetens för att arbeta med 
biblioteks och informationstjänster i ett globaliserat informations 
och kunskapssamhälle? Är du intresserad av att söka och organisera 
information så att den kan användas av dig själv och andra? Är du 
intresserad av att förmedla kultur? Då är Bibliotekarieprogrammet 

något för dig! «

I november 2012 samlades en del av personalen från Kultur-
husets vuxenbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek 
för att tala om hur vi arbetar med förmedling: 

Vad gör vi, rent faktiskt, när vi möter våra besökare i 
verksamheten?

»Vi uppmärksammar, bekräftar, frågar, tolkar, tipsar, hänvisar, infor
mationssöker och visar. Och för att ge det mötet kvalitet och söka efter 
vad som kan utgöra en plats för förmedling använder vi ett leende, vi 
visar intresse, vi tänker på våra ordval, röstläge och kroppsspråk. Vi 
använder oss av humor och vänlighet. Vi bjuder på bonusinformation, 
småpratar, försöker visa att vi ser personen. Vi hjälper till med över
blick och ämneskunskap och söker ut en gemensam plattform för oss 
att möta besökaren på.«
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Vi gör enormt mycket bara i våra spontana möten med besö-
kare. Stockholms universitetsbiblioteks medarbetare som 
arbetar i Kundservice har med framgång använt sig av utbild-
ningen Kundanpassat bemötande som Kungliga biblioteket 
upphandlat av Lernia företagspartner.

Bemötandeutbildningen ska uppfylla följande mål:

1.  Utbildningsinsatsen ska möjliggöra att biblioteksverksamheterna 
utvecklas till att kännetecknas av ett kundanpassat och situationsan
passat bemötande som utgår från problemlösning och engagemang, 
samt är flexibelt, nytänkande och lösningsorienterat.
2.  Utbildningsinsatsen ska ge handledarna/deltagarna konkreta verk
tyg för hur man inom en organisation kan arbeta med att vidmakthålla 
och utveckla en verksamhet som kännetecknas av ett gott och profes
sionellt bemötande gentemot bibliotekens kunder. Ett utbildnings
material ska finnas som stöd för deltagarnas arbete lokalt.
3.  Utbildningsinsatsen inom bemötande ska medvetandegöra 
 beteenden, attityder och inställningar, samt skapa möjligheter att 
arbeta vidare för att förbättra verksamheten. Målet är att uppnå en 
ständigt pågående diskussion om bemötande för att därigenom bättre 
kunna möta kundernas krav på verksamheten. Förhållningssättet ska 
vara professionellt snarare än regelstyrt.
4.  Biblioteken ska finnas där kunderna finns. Utbildningsinsatsen 
ska därför omfatta och bidra till utveckling av de kontaktytor som 
finns mellan personal och kunder. Målet är att biblioteken ska bemöta 
 kunderna på olika arenor, d.v.s. via den kanal kunderna väljer.

Förmedling och bemötande är inte samma sak

Ett bra bemötande kan man förvänta sig i mataffären likaväl 
som på biblioteket. Ett bra bemötande kan öppna för en möj-
lighet till förmedling. Bemötande kan vägas och mätas och 
jämföras. Förmedling kan utvecklas med hjälp av metodik 
men det är något som måste vara djupt förankrat i det person-
liga. När ett barn tar någon i handen och säger; »kom jag ska 
visa något«. Det är förmedling. Förmedlar gör man det som 
man själv storögt studerar. Och det är just den storögda käns-
lan hos förmedlaren snarare än en uppräkning fascinerande 
fakta som gör åhöraren nyfiken nog att vilja pröva själv.

Ett starkt förmedlande inrymmer ofta en öppen osäker-
het, ett pågående reflekterande, frågor som ännu inte fått 
svar. I förmedling samsas bekymmersfritt bråddjupt allvar 
och lättsinne. Vuxna är lika intresserade av lek som barn. 
Vi bjuds gärna på en flamsig ingång till ett strängt verk eller 
en stringent analys av något som betraktas som lättviktigt. 
Allra helst möter vi någon som talar till oss om vad han eller 
hon tycker är viktigt precis just nu. Vi tar lika gärna till oss ett 



lågmält förmedlande i förbifarten som en storslagen presen-
tation. Att till någon man hjälper med något annat säga; vet 
du vad jag inte kan sluta läsa just nu. Att drastiskt säga; jaha 
du är nummer fjorton, då måste du låna en roman. Alla sätt 
är bra (nästan). Det gör inget om det är obekvämt, det är ju 
det mesta som är nytt i livet. Livet som förmedlare måste övas 
högt. »Hej, jag håller på att träna på att förmedla. Kan jag få 
berätta för dig i två minuter om en bok jag gillar och sen ger 
du mig två minuters feedback?« Man behöver inte låtsas. Men 

alldeles säkert är att alla kan förmedla 
liksom att alla kan berätta. Det är unge-
fär samma sak.

»It is highly personal«
Lemn Sissay

Våra besökare vet mer än oss. Det är en 
ofta upprepad sanning. Konsekvensen 
av den sanningen är att vi måste förmed-
la såväl utifrån kunskap som okunskap 
och göra båda dessa till en tillgång. »Jag 
jobbar bara extra här men under den 
evighet det kommer att ta mig att hitta 
en feministisk action serie så kan du väl 
lära mig allt om Manga?« »Jag har leds-
nat på böcker, vilka tycker du att jag ska 
börja om med?« »Här får du en spaning 
på mina mesta borde men har inte kom-

mit mig för att läsa; Bergtagen etc …«
Vi som arbetar på bibliotek behöver inte ha svar. Inte på 

allt och inte ens på hälften.
Ingen av deltagarna på konferensen Smittsam tyckte att 

han eller hon hade tillräckliga möjligheter att utveckla sitt för-
medlande. På inget av de närvarande biblioteken diskutera-
des förmedling och förmedlande tekniker. Deltagarna trodde 
att det berodde på rädsla för att visa sin osäkerhet och ovana 
att föra prövande samtal tillsammans på arbetsplatsen.  

Några exempel på vad deltagarna ansåg var bekväm för-
medling:

* Tala om saker man menar och tror på. 

* När man känner och ser att det finns plats  
och behov för det jag förmedlar.

* När det blir ett utbyte istället för ensidig förmedling.

* När det är möjligt att skapa intimitet. 

* När jag brinner för ämnet. 

* När jag har frihet.
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Några exempel på vad deltagarna tyckte var obekväm för-
medling:

* När tekniken strular. 

* När det är för stora grupper. 

* När jag pratar om saker jag känner att jag inte har koll på.

* När jag måste hantera andras fördomar och rädslor. 

* Tvång. 

* Tidsbrist.

* Att folk inte lyssnar (till exempel föräldrar till de  
barn man riktar sig till). 

* När jag upplever att jag måste inkludera åsikter jag inte har.

* Rädsla att inte ha något att säga.

Några exempel på vad deltagarna upplevde som inre hinder 
för förmedling:

Blygsel, rädsla för att vara personlig, osäkerhet, otrygghet, tidsbrist, 
ovana, fördomar, att uppleva sig styrd, rädd att göra fel.

Misstag är det mest fantastiska som en kreativ process kan 
råka ut för. Inom förmedling är det livsviktigt. Cirkusartister 
övar in snubbel så att vi inte ska glömma hur svårt det faktiskt 
är att balansera där uppe på linan. Carlo Derkert, legenda-
risk konstpedagog på Moderna Museet, brukade börja sina 
visningar med att tappa pennan. Vår förvirring, vårt talfel, 
varje egenhet är en tillgång när vi förmedlar. Vi blir tydliga 
människor, vi blir fredliga varelser, vi blir likställda, nästan 
som våra åhörare.

»Words are cheap.  
The biggest thing you can say is elephant.«

Charlie Chaplin

Förmedling måste innehålla ett element av risk, eftersom det 
som den ber om, att pröva något oprövat, till exempel läsa 
en bok, är riskabelt. Om inte förmedlaren själv skälver inför 
den utmaningen är det inte riktigt rättvist. Och inte riktigt 
inspirerande.

Deltagarna på Smittsam föreställde sig ett gym där man kan 
träna sin förmedling. Ett förmedlingsgym ska vara centralt i 
staden och verksamheten kan vara:

* Ett ögonblickets förmedlingsspa

* Ett spa med bokbad, poesifloating och egoboost. Det går självklart 
på friskvårdspengen.



* Det kan vara en plats med hjärngympa, göra bort sig utan att 
skämmas-avdelning. Retorikhörna och logoped.

* Artist-in-residence. Psykoanalys och trygghetsövningar.

* Betalning efter vad du tycker att det är värt.

* Hindermaskiner där man kan öva bort sin osäkerhet.

* Lyssningstränare och avslappningsrum.

* Inspirerande instruktörer.

* Worst caseträning »förmedla till stökiga ungdomar, ointresserade 
politiker och bångstyriga börsmäklare«.

Det är oerhört tydligt att många människor som arbetar på 
bibliotek uppfattar förmedling som central i verksamheten. 
Samtidigt återfinns det inte vare sig i arbetsplanering, organi-
sationsstruktur eller resurshantering. Hur skulle bibliotek se 
ut om allting var underordnat förmedlingen?

»I förmedling är man alltid tre. Jag, mottagaren och 
verket. Jag utgår från konsten, förmedlingen måste 

starta med verket.«
Maria Lind chef Tensta Konsthall
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bibliotek plattan
Biblioteken är inte öar med egna regler och lagar utan vilar på 
en rad policydokument, verksamhetsplaner och målbeskriv-
ningar. Många styrdokument blir det: Bibliotekslagen, Unes-
cos folkbiblioteksmanifest, Kulturförvaltningens verksam-
hetsplan, Kulturhusets verksamhetsplan, Verksamhetsidé för 
biblioteken i Kulturhuset, »De tre benen«, Verksamhetsidén i 
praktiken Bibliotek Plattan. 

En fråga är hur dessa styrdokument når in i verksamhe-
terna. Politikerna är de som sätter uppdrag men vilken möj-

vad är 
uppdraget?
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lighet har verksamheterna att leva upp till dessa uppdrag? Hur 
tolkar personalen uppdragen och hur blir det i praktiken?

Ett exempel på hur olika vi tänker är när man läser formule-
ringen till varför Bibliotek Plattan fick motta Stockholms stads 
förnyelsepris 2011: 

Prismotivering

I denna verksamhet har man tänjt på gränserna, bru
tit upp gamla strukturer och verkligen vågat tänka 
nytt. Det har också gett resultat! Kunderna strömmar 
till och nya kundgrupper hittar också hit. Så gör även 
studiebesöken från när och fjärran. Enheten har ock
så skapat en kultur och ett arbetssätt som involverar 
kunderna i verksamhetens utformning.

Ordvalet »kunder« i prismotiveringen ovan är ett symptom på 
ett politiskt klimat. Personalen på Bibliotek Plattan använder 
själva inte det begreppet som beskrivning av verksamhetens 
relation till besökarna. Vi anser att det är förmedling och inte 
försäljning som är uppdraget. Politikerna, personalen och be-
sökarna uppfattar tydligen bibliotekets uppdrag på olika sätt.

Politikerna betonar just nu betydelsen av ökad tillgäng-
lighet, attraktivitet och kvalitet genom ökat öppethållande. 
»Öppet årets alla 365 dagar, inklusive julafton och nyår« står det 
i Kulturhusets verksamhetsplan för 2013. Personalen på Biblio-
tek Plattan arbetar med ett profilbibliotek för konst- och skön-
litteratur och ser som sin huvuduppgift att förmedla ett excep-
tionellt bra utbud. Detta på en tröskelfri plats mitt i Stockholm 
city öppen för alla. Besökarna vill dessutom ha tysta läsplatser, 
gratis internet och fler eluttag. Det är bra att Kulturhuset håller 
mer öppet och att det tillkommer resurser – men räcker dessa 
resurser till för att förverkliga något mer än spektakulära öp-
pettider? Kommer också den verksamhet vi bedriver att hålla 
högre kvalitet än tidigare? Kommer innehållet och vår förmed-
ling att bli mer attraktiv för fler?

»Kulturen är värd mer än den kostar« säger forskaren John 
Armbrecht i sin avhandling från Handelshögskolan i Göteborg. 
»Att bara titta på besökssiffror är ett för smalt perspektiv«.

Styrdokument

Nedan följer ett avsnitt du lätt kan hoppa över – såvida du inte 
hyser en förkärlek för paragrafer och policydokument. Det för-
sta styrdokumentet att nämna är Bibliotekslagen som utfärda-
des 1996. Här listas de paragrafer som är relevanta för folk- och 
forskningsbibliotek:



2 § Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 

tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för 

viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader 

för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar 

den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar 

tillbaka det som de har lånat.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. 

Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och 

forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i 

samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 

att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 

medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning.

Nu ligger ett förslag till ny bibliotekslag ute på remiss. Svensk 
biblioteksförening har gett följande remissvar:

10 § Kompetensparagrafen. Biblioteksväsendet ska ha till
räckligt många anställda med relevant kompetens
11–12 § Om avgiftsfriheten på folkbibliotek. Här föreslås att 
folkbibliotekens huvuduppgifter så som de anges i UNESCOS 
folkbiblioteksmanifest lyfts in i bibliotekslagen
En ny prioriterad grupp: läs- och skrivovana. Dessa ska 
erbjudas litteratur, medier och tjänster anpassade till deras 
förutsättningar och behov

UNESCOS biblioteksmanifest är ett viktigt dokument för 
biblioteksutvecklingen. Den första versionen kom 1949, ma-
nifestet ändrades 1972 och sedan 1994. I den senaste upplagan 
uttrycks att folkbiblioteket ska finnas till för alla oberoende 
av social bakgrund, ålder och kön. För den som av olika 
anledningar inte kan ta sig till biblioteket på egen hand eller 
använda bibliotekets vanliga bestånd ska alternativ erbjudas. 
Beståndet ska bestå av alla möjliga sorters medier och av-
spegla samtiden och samhällsutvecklingen, men även det som 
varit. Kvalitet är viktigt, likaså att man anpassar biblioteket 
efter lokala behov.

Tolv punkter för folkbibliotekens arbete
1.  skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder
2.  stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
3.  erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling
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4.  stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet
5.  främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och  

insikt om vetenskaplig forskning och utveckling
6.  vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer
7.  främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera 

 en kulturell mångfald
8.  stödja muntlig berättartradition
9.  garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation
10.  tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala 

näringslivet, för organisationerna och för olika intressegrupper
11.  underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra 

kunskaperna om dess användning
12.  ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper 

och vid behov ta initiativ till sådan verksamhet.

Kulturförvaltningens verksamhetsplan

Kulturförvaltningen i Stockholm stad har en verksamhets-
plan för 2012 som bland annat innefattar Stockholms biblio-
teksverksamhet och Kulturhusets verksamhet.

Om Stockholm skriver man att »staden ska vara mång-
sidig och upplevelserik, växande och innovativ och stå för 
ett medborgarperspektiv (…). Kulturen spelar en strategisk 
roll« Genom Kulturhuset når man en bred målgrupp med 
varierad smak. Projektet Bibliotek i rörelse ska fortsätta under 
året och handlar både om utveckling av det fysiska och det 
digitala biblioteket. Biblioteken ska arbeta för digital delaktig-
het, till exempel genom att ge stöd gällande IT-frågor. Vidare 
sägs det i verksamhetsplanen att Stadsbiblioteket ska erbjuda 
aktiviteter av, för och med barn och unga, arbeta för livslångt 
lärande, arbeta med barn och ungas läsinspiration och språk-
utveckling samt att få stockholmare i allmänhet att känna 
sig delaktiga i verksamheten. Man ska även synliggöra den 
mångfald av språk, idéer och influenser som finns i samhället. 
Biblioteken i staden ska ligga på platser där besökarna finns 
och ha öppet de tider besökarna kan komma.

I Kulturhuset finns det en mångfald gällande kulturupp-
levelse, anpassade för olika åldrar »i en miljö som också är 
en mötesplats för människor från olika länder och med olika 
bakgrund.På Kulturhuset finns profilerad biblioteksverksam-
het för olika åldrar, olika typer av  arrangemang anordnas och 
för olika åldersgrupper upp till 25 år erbjuds kulturutövande 
av olika slag.« När det kommer till de ekonomiska aspekterna 
nämner man bland annat att Bibliotek Plattan har varit en 
lyckad satsning och att man på grund av det stora publika 
trycket möter en del utmaningar och att man avsätter pengar 
för ett bemötandeprojekt för Kulturhuset. 



Verksamhetsidé för biblioteken i Kulturhuset

Vår utgångspunkt är att vi alltid ska leka med, utmana och 
tänja gränserna för vad ett bibliotek är och bör vara. 

Profil?

Vårt grundkoncept är att vara ett bibliotek med tydligt vässad 
profil med inriktning mot musik, film, grafiskt berättande, 
konst och skönlitteratur. Vi erbjuder inte allt inom våra äm-
nen, utan har ett samtida, angeläget och levande utbud som 
inspirerar och utmanar våra besökare. Vad detta betyder för 
de olika ämnena för vi en ständigt levande diskussion om.

Vi ska vara ett bibliotek som överraskar och har utrymme 
för det annorlunda, det oväntade. Vi ska också vara flexibla, 
föränderliga och nyfikna. Personalen? Verksamheten ?

Utgångspunkter

Det går att se tydliga trender i samhället som vi vill ska prägla 
och få sätta sina spår i hur vi utformar bibliotek i Kulturhuset:

Urval

* Intresset har aldrig varit så stort för böcker och läsning, och 
böcker finns att få tag i på allt fler ställen

* Intresset för den grafiska berättarformen ökar

* Film och musik konsumeras mycket och alltmer digitalt

Upplevelser

* Behov av samtal finns, människor vill prata om och diskutera  
det man upplever. Dela med sig helt enkelt.

* Längtan efter berättandet finns i ett stressigt och 
prestationsinriktat samhälle, att få stanna upp och ta till sig en 
berättelse är ett behov

* En kravlös plats behövs, en plats som också är en tydlig  
motvikt till det kommersiella

Aktiva besökare

* Människor vill skapa och vara kreativa, och man vill göra det 
tillsammans med andra

* Producent och konsument möts och blir en producer:  
konsumenten är med och adderar mervärden på en produkt  
så att den utvecklas och blir något helt nytt.

Konkret betyder detta:

Urval

* Vad vi har att erbjuda, vårt utbud och unika profil,  
måste framgå tydligt

* Vi ska ge inspiration och upplevelser bortom det man hittar 
överallt
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* Vi ska skapa mervärden runt det vi har genom vår kompetens  
och genom att involvera våra besökare

Upplevelser

* Det behövs en plats för samtal och berättande

* Vi ska erbjuda tillgång till rummet utan krav – besökaren gör 
biblioteket

Aktiva besökare

* Vi ska samarbeta med dem som skapar och producerar

* Att erbjuda en plats där människors egna skapande  
kan synas och delas med andra är en viktig uppgift

Vår tolkning av ovanstående kallar vi för våra tre ben:

De tre benen

1. Vårt urval är unikt – grymt bra böcker, skivor och filmer 

Vi betonar vikten av urvalet, man ska kunna komma in i biblioteket och 
veta att det som finns där är valt av en enda anledning: att det är väl
digt, väldigt bra. Grymt bra helt enkelt, och med krav att vara samtida, 
angeläget och levande!

Hos oss ska man hitta och inspireras att ta del av det annorlunda, det 
som inte finns på alla andra ställen. Dan Brown finns överallt t ex, men 
inte hos oss. Vi plockar fram alternativen och synliggör dem. 

Genom vårt urval tar vi ställning och säger något! Det vi gör ska 
skapa en levande diskussion om vad kvalitet är, om och om igen, och vi 
bjuder in besökaren att vara aktiv i den diskussionen. Vi vågar vara lite 
bildande, på ett nytt och positivt sätt.

2. Betoning på upplevelsen och förmedlandet

Hos oss ska man kunna överraskas och förutom att hitta det man sökte 
också finna det man inte visste fanns. Eller ens trodde att man ville ha. 
Lite som IKEA eller som att gå och handla mat när man är riktigt hung
rig. Man kommer hem med saker man inte alls tänkt sig!

Det ska vara en upplevelse i sig att komma till oss, och vi kommer 
att arbeta med att göra det mer intuitivt att hitta genom att dela in 
beståndet i genrer. Vi ska också skapa föränderliga teman att lyfta 

fram innehållet runt.

3. Aktiverar besökarna och erbjuder dem rummet

Vi aktiverar våra besökare genom att ge dem upplevelser och göra dem 
delaktiga i verksamheten. Vi upplåter vårt rum åt andra att göra saker i, 
på så vis att vi samordnar och de gör innehållet. 

Verksamhetsidén i praktiken Bibliotek Plattan,  
författat av teamsamordnaren 2010

Bibliotek Plattan är ett biblioteksuppdrag i Kulturhuset.
Uppdraget är att presentera skönlitteratur och böcker om 

konst, arkitektur, mode och design. Bibliotek Plattan ska i sin 
gärning uppvigla till läsande och ohämmat litterärt umgänge 
samt glupskt och ogenerad konsumtion av konst i alla former.  



Vi vill lekfullt, vasst och passionerat ge utrymme för samtida 
konst och litteratur. Vi vill vara oväntade förmedlare av det 
som ligger på gränsen, underhållare i litteraturträsket och 
okonstlade konstmånglare.

Vårt uppdrag utövar vi på Bibliotek Plattan, på vår blogg, 
på Sergels Torg, överallt i Kulturhuset och i media.

Målgrupp

Våra målgrupper är biblioteksbesökare i alla åldrar, Kul-
turhusbesökare, internetanvändare, frusna tonåringar och 
uteliggare. Våra prioriterade målgrupper 2011 är elever på 
konsthögskolor och litteraturutbildningar samt folk som 
arbetar runt Kulturhuset.

Bestånd

Vi ska bjuda på böcker som vi själva älskar och fascineras av. 
Tyngdpunkten ligger på samtid i skön eklektisk blandning och 
vi strävar efter att ge utrymme åt det oväntade och det obors-
tade. Vi ska ha fett och smalt men undvika den breda vägen 
i mitten, alltså senaste bästsäljare etc. Beståndet ska prata 
livligt med vartannat mellan kategorier och gärna leka med 
gränsförflyttningar mellan genrer. 

Vi vill också spegla och knyta an till Kulturhusets utställ-
ningsverksamhet och Stadsteaterns repertoar.

 
Förmedling och aktiva besökare

Entusiastisk förmedling ska genomsyra besökarens upple-
velse på Bibliotek Plattan. Vi vill befinna oss i dialog på många 
sätt. Vi ger personliga boktips och skapar utrymme för besö-
karen att göra detsamma, vi inbjuder besökarna till kontakt 
och feedback.

Vi ger besökarna utrymme till samtal, reflektion och eget 
skapande till exempel genom öppna tecknings- och skrivar-
klasser. Vi har en löpande programverksamhet i till exempel 
Bok på maten som kryper inpå besökaren med ett avväpnande 
och personligt tilltal.

Bibliotek Plattan är ett bibliotek i entrén på Kulturhuset. 
Rummet är gränslöst och inbjudande men kräver därför 
också tydlighet till besökarna. Vi har en biblioteksdisk vid 
informationen där man också kan hitta foldrar om Bibliotek 
Plattan och dess verksamhet. På digitala skärmar och genom 
affischer och informationsmaterial i biblioteket visar vi vad 
man kan hitta där. Personalen är uppsökande och tydliga.

Vi samarbetar med Stories, verksamheter i Kulturhuset, 
förlag, företag och enskilda konstnärer och entreprenörer.
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Kulturhusets nya uppdrag 2013 
Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet, 
urbant synsätt möter  Stockholmarna och ger ett rikt och varierat kul
turutbud. Verksamheten ska vara angelägen och tillgänglig för många 
och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens 
kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och 

tillgängligt möte i centrum av Stockholm
(Ur inledningen av Verksamhetsplan för Kulturhuset 2013)

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 
2013 med inriktning 2014-2015, att Stadsledningskontoret i 
samråd med Stockholms Stadshus AB, ska ta fram ett förslag 
om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett 
gemensamt bolag. Stadsledningskontoret och koncernled-
ningen föreslår att verksamheterna samordnas i en gemen-
sam organisation inom Stockholm Stadsteater AB. Genom-
förandet planeras till den 1 juli 2013.

stockHolms  
universitetsbibliotek

Det övergripande målet för den vetenskapliga informations-
försörjningen vid Stockholms universitetsbibliotek är att 
bidra till en effektivisering och kvalitetshöjning av universi-
tetets forskning och utbildning. Detta mål samt delmål följs 
upp i bibliotekets långsiktiga plan, i de årliga verksamhetspla-
nerna och verksamhetsberättelserna. Bibliotekets långsiktiga 
plan tydliggör utvecklingsområden och prioriteringar för 
biblioteket under de närmaste åren. Det är ett levande doku-
ment och uppdateras i takt med förändringar vid Stockholms 
universitet och omvärlden.

Universitetsbiblioteket har en ny vision som lyder: 
»Snabb, innovativ, relevant.«

Utdrag ur verksamhetsåret 2012  
på Stockholms universitetsbibliotek

* Tillgängliggörande av både fysiska och elektroniska samlingar, 
bland annat genom att utveckla sökfunktioner och funktionella 
gränssnitt, digitalisera äldre samlingar samt genom 
marknadsföringsinsatser

* Kommunikation med studenter och forskare samt 
vidareutveckling av digitala kurser i informationssökning

* Översyn av alla bibliotekssystem och strategibeslut om dessa



* Påbörja ombyggnad av huvudbiblioteket och planera för rimlig 
verksamhet under byggtiden

* Övergången till ett alltmer digitalt bibliotek görs tydligare 
och sökfunktioner i alla former utvecklas för att förenkla för 
användaren att hitta i hela samlingen.

* Så stor del som möjligt av den efterfrågade tryckta litteraturen 
skall vara tillgänglig i de öppna samlingarna vilket innebär 
omfattande arbete med att gallra och flytta om böcker.

* Stort fokus kommer att läggas på mötet med forskare och 
studenter, både i biblioteket och virtuellt. Utvecklingen av 
digitala kurser i informationssökning ska fortsätta liksom 
arbetet med att informera lärare om möjligheten att arbeta in 
dessa i sina kurser i Mondo.

* Manifestera Strindbergsåret i samarbete med övriga 
universitetet

* Fler biblioteksfunktioner måste utvecklas med stöd av IT. 
Det gäller all service som ges via webbplatsen, det gäller 
stödfunktioner för olika verksamhetsområden och det handlar 
om IT-baserade analysverktyg för att utifrån användning och 
behov kunna fatta rätt beslut när det gäller förvärv, gallring och 
omstruktureringar i samlingarna.

* Vi förbereder för en genomgripande ombyggnad och renovering 
av biblioteket samt hur vi ska kunna ge god biblioteksservice 
under den perioden.

Informations- och kommunikationsplanen

Universitetsbibliotekets informationsverksamhet grundas på en aktiv 

omvärldsbevakning och en god kunskap om verksamheten vid universitetet 

och inom högre utbildning. Informations-, kommunikations- och 

marknadsföringsaktiviteter har tydliga kommunikationsmål, är planerade 

och samordnade samt har alltid biblioteket som tydlig avsändare. 

Universitetsbibliotekets informations- och kommunikationspolicy 

fördjupar universitetets Kommunikationspolicy, se http://www.su.se/pub/

jsp/polopoly.jsp?d=1076 »

Målgrupper

Universitetsbibliotekets primära målgrupper är studenter, 
forskare och lärare vid Stockholms universitet. De sekundära 
målgrupperna är universitetets övriga personal, presumtiva 
studenter och allmänheten, andra bibliotek och universi-
tet. Informationen anpassas utifrån målgruppernas behov, 
villkor och förutsättningar. Hänsyn tas till grupper med 
särskilda behov. 

Kommunikationsmål

Bibliotekets tjänster och informationsresurser ska vara kända 
av studenter, forskare och lärare. Uppdragsgivare/finansiärer 
ska ha förtroende för att biblioteket använder avsatta medel 
för rätt saker och tycka att de får valuta för pengarna. 
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Strategier

Bibliotekets verksamhet ska tillföra nytta och mervärde för 
universitetets undervisning och forskning. Kunskap om upp-
dragsgivares och målgruppers arbetssätt och förväntningar 
behövs för att kunna göra »rätt saker«. Strategier för att nå 
dit är att arbeta processinriktat och utgå från kundens pers-
pektiv, vara väl förtrogen med målgruppernas studie- och 
arbetssituation och deras behov samt att skapa och upprätt-
hålla förtroendefulla relationer och ett bra samarbete med 
målgrupper och uppdragsgivare. Större planerade marknads-
föringsinsatser har en tydlig marknadsföringsstrategi och 
fastställs i den övergripande verksamhetsplanen. 

Trygghet och identitet

Öppenhet och ett respektfullt tilltal präglar texter, dialog och 
visuell identitet. All information ska ha ett rakt och okompli-
cerat språk och vara lättillgänglig. Kommunikationsspråket 
är primärt svenska. Vad som översätts till engelska styrs av de 
primära målgruppernas behov. Universitetens gemensamma 
visuella identitet ska följas i alla informationskanaler för att ge  
ett enhetligt intryck och skapa genomslagskraft.

Extern kommunikation

Universitetsbibliotekets informations- och kommunikations-
kanaler består av personliga kontakter och möten, elektronis-
ka kommunikationsmedier, tryckt information, utställningar 
och massmediekontakter.

Personliga kontakter och möten

De personliga kontakterna är viktiga för hur universitetsbib-
lioteket uppfattas av målgrupperna och uppdragsgivarna. 
Det förhållningssätt som bibliotekets företrädare bör ha i de 
personliga kontakterna präglas av faktakunskap, öppenhet, 
lyhördhet för och anpassningsvilja till olika målgruppers 
behov samt tillgänglighet och tydlighet. 

Elektroniska kommunikationsmedier

Bibliotekets externa webbplats, www.sub.su.se, är huvudkana-
len för information, marknadsföring och nyhetsspridning. 
På webbplatsen finns olika formulär och interaktiva tjänster, 
RSS samt ett nyhetsbrev. E-resursnyheter publiceras via en 
blogg. Sociala medier används också för att marknadsföra 
bibliotekets resurser och för att interagera med användarna. 



Tryckt informationsmaterial

Universitetsbibliotekets tryckta informationsmaterial består 
främst av olika informationsblad som beskriver delar av bib-
liotekets verksamhet. 

Utställningar

De utställningar som universitetsbiblioteket visar i sina lo-
kaler ska presentera aktuell forskning och aktuella händelser 
inom Stockholms universitet eller i övrigt ha en anknytning 
till den akademiska verksamheten vid universitetet. 

Massmediekontakter

Informationsansvarig är första kontaktperson för alla medie-
kontakter. Ett tillmötesgående förhållningssätt vid massme-
diekontakter ska alltid eftersträvas. 

Intern kommunikation

Universitetsbibliotekets medarbetarplattform beskriver 
förhållningssättet och delaktigheten för en bra intern kom-
munikation och ett bra arbetsklimat i organisationen. 

Interna kommunikationsmål

Den interna informationen och kommunikationen ska nå alla 
medarbetare och leda till 

* kunskap om organisationens mål, inriktning och verksamhet 

* kännedom om organisationens regelverk och kännedom  
om var den kan läsas 

* att samarbete och kontakter över avdelningsgränser främjas. 

Intranätet Subnet2 är både ett verksamhetsstöd och en intern 
nyhets- och kommunikationskanal. Syftet är att stödja kom-
munikationen och insynen i de olika verksamheterna över 
avdelnings- och teamgränserna. Intranätet ska vara utformat 
på ett inbjudande sätt och installerat som startsida hos varje 
medarbetare. 

Ansvarsfördelning

Alla medarbetare har ansvar för omvärldsbevakning inom sitt 
specifika arbetsområde, att själv söka och delge den informa-
tion han/hon behöver och att i olika situationer marknadsföra 
universitetsbiblioteket.
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det 
demokratiska 

uppdraget
På biblioteken möjliggörs demokrati. De är öppna för alla och 
skapar informella sociala kontakter. Den som går dit behöver 
inte betala någonting: »Hur mycket kostar lånekortet?«  »Du har 
redan betalat det!« »Hur då?«

Kunskapen om att vi tillsammans finansierar de kommu-
nala biblioteken via skattemedel håller på att försvinna. För 
många medborgare är det idag inte längre självklart vad ett bib-
liotek är, t ex för unga vuxna eller för människor med ursprung 
i andra länder. Biblioteket är ofta den första platsen nyanlända 
möter i samhället och det kan vara en komplicerad upplevelse: 
du är välkommen in i rummet men du måste ha en giltig legiti-
mation och en bostadsadress för att få tillgång till funktioner-
na. Bibliotekspersonalen speglar inte hela samhället – vi talar i 
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huvudsak bara svenska. Det räcker inte att dela ut en blankett 
med låneregler till nya besökare. Vi behöver utveckla vårt sätt 
att kommunicera vad vi är. Men vad är ett bibliotek? Är det en 
servicestation för mediehantering? Är det en kyrka för bild-
ning? Är det ett fikarum med möjlighet att läsa? 

Uppdraget har länge varit att tillhandahålla fri tillgång till 
tryckt litteratur men idag efterfrågas också andra tjänster. 
Behovet av informationsverktyg och utskrifter av cv:n, 
blanketter, tågbiljetter, kontoutdrag och kontrakt är enormt: 
»Var finns internet?« och »Kan jag skriva ut och kopiera här?« 
har blivit biblioteksbesökarnas mest frekventa frågor till 
personalen. Digitaliseringen av i stort sett samtliga samhälls-
funktioner har skapat nya utanförskap och biblioteken har 
fått fylla den demokratiska lucka som de försvunna post- och 
medborgarkontoren lämnat efter sig. Det finns ett stort be-
hov av öppna och avgiftsfria rum. 



Vid ett studiebesök på biblioteket i Fisksätra lyssnar vi till 
bibliotekschefen Barbro Bolonassos som berättar hur de 
fick i uppdrag att profilera sitt bibliotek och att man i diskus-
sioner kom fram till att man var »en arena för demokrati«. 
En arbetsgrupp undersökte tillsammans med besökarna hur 
man gör demokrati. Hur bygger vi 
institutioner som uppfattas som 
legitima? Vi behöver demokratis-
ka redskap, en öppen fri och saklig 
kommunikation medborgare 
emellan för att de bättre argumen-
ten ska kunna segra. Man behöver 
skapa samhälleliga institutioner 
som låter en sådan kommunika-
tion äga rum. Detta blev visionen 
som skapade förändring. Att låta 
besökarna göra saker själva är 
den högsta formen av delaktighet. 
Hälften av alla program genom-
förs av besökarna. 

– Vem äger biblioteket? frågar 
Barbro. Det handlar om att lämna 
över nyckeln!

Biblioteken äger vi tillsammans. 
Här kan alla få tillgång till lit-
teratur, till ett språk. Den som saknar språk hamnar utanför 
samhället och förlorar möjligheten att delta i demokratiska 
processer. Om alltför många hamnar utanför upphör vi att 
vara en demokrati.  
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sÅ blev jag  
en läsare

Litteraturutredningen konstaterar att läsförmågan bland 
unga har minskat liksom att sociala skillnader avspeglar sig i 
läsvanorna. Från att ha varit ledande när det gäller läsförstå-

else halkar Sverige nu efter många 
andra länder. Så får det inte vara! 
säger Martin Ingvar, professor och 
en av ledamöterna i utredningen. 
Han menar att det finns ett stort 
behov av mer och bättre läsning 
(om man inte kan läsa exempelvis 
»mor är rar« automatiskt, upptar 
läsningen hela arbetsminnet och 
inget finns kvar att tänka vidare 

med). En god läsförståelse uppnår man bara genom kvantita-
tivt läsande: läsning är en färdighet, inte en kunskap, hävdar 
Martin Ingvar.

När man jobbar på bibliotek förutsätts det inte sällan att 
man läser mycket och ofta. Det stämmer inte alltid, men att 
vi har ett speciellt förhållande till böcker kan vi inte annat 
än hålla med om. Här vill vi, som på ett eller annat sätt varit 
delaktiga i projektet Välkommen till orden, dela med oss av hur 
det gick till när vi själva blev läsare. 

* Flickor läser mer än pojkar

* Kvinnor betydligt mer än män

* Högutbildade mer än lågutbildade

* De ungas läsförmåga har minskat 
påtagligt under många år



eva
Jag växte upp i miljonprogrammets folkhem på 60- och 
70-talet. Mina föräldrar flyttade ut från en trång lägenhet i 
stan till en nybyggd »ljus och fräsch« villa i förorten när jag var 
två år. Själva var de 23, så unga! Pappa arbetade som montör, 
mamma var hemma med mig tills jag var sex år och började 
på lekis. Mamma och jag gick till folkbiblioteket i Jakobsbergs 
centrum. Ibland kom även bokbussen förbi. Mamma botani-
serade bland skönlitteraturen och tidskrifterna, jag hängde 
på barnavdelningen. Där fanns sagor som bröderna Grimms 
klassiker, Astrid Lindgren, och Elsa Beskow blandat med de 
mer socialrealistiska böckerna, om familjer som flyttade till 
förorten, om barn i familjer med problem, barn som stal och 
eller rymde hemifrån, om barn som hade det svårt i andra län-
der. Det var ofta grått och allvarligt men också lite kittlande 
och spännande. Miljöerna på bilderna var bekanta. 

Som jag minns det, var det oftast min pappa som läste 
för mig i småbarnsåldern. Som vuxen har jag förstått att han 
hade dyslexi, då tyckte jag bara att han läste lite omständigt. 
Men det var egentligen inte viktigt, han tog sig tiden, han läs-
te. Helst läste han ur sina egna barnböcker. Jag minns särskilt 
en bok, eller snarare ett häfte, som hette Tuppens lakansväv. 
Det var ett gratishäfte med reklam från textilfirman Tuppen 
tillsammans med en tecknad serie. Serien hade inga prat-
bubblor utan bilderna hade text med rim under varje ruta. 
Texter som fastnade i mitt huvud, som var både roliga och 
lite galna. Kanske kände sig pappa mer bekväm med rimmets 
rytm och melodi i Tuppens lakansväv än i de andra böckerna, 
för den läste han ofta, ofta:

En dag kom professor Hilmer.  
Och visade klassen vackra filmer. 
Han visade tigrar vilda. 
Men ändå vildare blev Hilda. 
Hon gav till ett fasans tjut. 
Professorn svimmade och bars ut. 
Hon klämde till med höger klack. 
En tiger dog och duken sprack. 
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Men saken ändå ordnad blev, tack vare Tuppens lakans-
väv. 
Som jag spände upp på en planka. 
Sen fick vi se på Kalle Anka. 
Vad tuppens tyg är bra. Hurra! Hurra!

Det var i skolan jag lärde mig att läsa själv. Vi fick en bok med 
många plastfickor med en mängs små och stora bokstäver var 
alfabetiskt sorterade som vi skulle bilda ord med. Vi fick även 
blå vattenfyllda plastmuggar och en tjock pensel att träna 
bokstäver med på den stora gröna tavlan framme vid frökens 
plats. Jag älskade att rita och jag älskade också att skriva bok-
stäver. Så fina bokstäver som möjligt, formen var viktig. Så 
knäckte även jag koden: far ror och mor är rar.

På skolan fanns ett välfyllt skolbibliotek. Som jag minns 
det var det Wahlströms flickböcker som lockade mig till 
egen läsning. De fanns inte på mitt folkbibliotek, men i mitt 
skolbibliotek fanns de. Böckerna hade glatt röda pärmar och 
färgstarka omslagsbilder. Ingen grå och hudnära socialrea-
lism där inte, även om det var gott om den genren även på 
skolbiblioteket. Mamma hade också en egen samling med 
Wahlströms flickböcker. Jag läste alla. Böckerna förmedlade 
ofta en romantisk bild från en svunnen tid i bondesamhället 
eller storstaden där unga flickor med spännande namn som 
Sprakfåle, Puck och Lotta rörde sig hemtamt. Mamma hade 
numrerat sina böcker och skrivit upp alla i en liten anteck-
ningsbok, som ett eget litet bibliotek med en egen ordning. 
Det kändes fint och högtidligt på något sätt. Böckerna var 
värdefulla för henne och blev det också för mig.

Bibliotekets betydelse var odiskutabel för mig under 
stora delar av min uppväxt. Alla fantastiska berättelser, den 
välkomnande miljön och kvinnorna som arbetade där. De såg 
mig och bemötte mig på ett fantastiskt sätt. Där fanns trygg-
heten. Där fanns värmen. Där fanns orden. 



ingalill
Papper och penna och: 

– Mamma hur ritar man bokstäver? 
När jag en dag förstod att tecknen I-N-G-A-L-I-L-L 

tillsammans betydde mitt namn öppnade sig möjligheten att 
själv tyda och tolka bokstäver – jag insåg hur man gjorde när 
man »läste«. Minns fortfarande känslan av att från det ögon-
blicket ha egen nyckel till det oändligt stora rum som är alla 
tänkbara tider och världar.

Vi bodde på den tiden i Nässjö. Mina föräldrar upp-
muntrade mig och lånade hem travar med barnböcker från 
biblioteket. FIB:s förlag gav ut små, små barnböcker som 
var så billiga att man kunde äga några stycken. Moster Signe 
gav mig Sörgården och Önnemo som hon själv haft i skolan. 
Farmor och Farfar skickade Pippi Långstrump, Madicken och 
Pip-Larssons när det var födelsedagsdags.

Jag slukade allt: Pappas »SJ-nytt« och motortidningen 
»M«, morbror Eriks »Metallarbetaren« och »Kronbloms jul«, 
faster Gunnels »Vecko-Revyn« och Mammas Dan Anders-
son-diktsamling. 

Vi flyttade till Hisingen och när skolan började användes 
läsning mest för att lära in nya kunskaper. Det var läxor och 
läroböcker som bars fram och tillbaka i skolväskan över axeln. 
Men varje år fick jag en prenumeration på Kalle Anka & co i 
julklapp av Pappa. 

En eftermiddag i veckan låg senaste numret i hallen när 
jag kom hem från skolan. Där fanns ett flöde av berättelser 
om manshöga myror, fyrkantiga ägg, levande mumier och 
kassaskåp stora som simhallar. Jag lustläste och fick via textad 
humor i mig mängder av kunskaper om det mesta: geografi, 
historia, biologi, arkeologi, kapitalism…

Vi flyttade igen och till den nybyggda förorten Västra Frö-
lunda kom så småningom en ruff barack med en biblioteksfi-
lial. Golvplankorna gungade och det drog iskallt på vintern. 
Jag älskade att gå dit, lånade minst 10 böcker i veckan. 

Gick ut lite försiktigt med Montezumas dotter, Kitty-
böckerna och Fem på nya äventyr. Snabbt över till böcker av 
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Karin Boye, Pär Lagerkvist, Sartre, Kirkegaard och andra 
författare som skrev om ångest, tro och tvivel. Biblioteksper-
sonalen påpekade försiktigt att »det där, det var böcker för 
vuxna«.

Jag gick vidare med Vilhelm Mobergs emigrantserie. Där 
fanns berättelser om mina småländska släktingar och torpar/
statar/bonde-Sverige som jag härstammar ur. Jag läste de un-
derbart tjocka böckerna liggande på mage på min säng. Under 
en lektion i sjätte klass skulle vi återberätta en bok vi läst. Jag 
valde Utvandrarna och hade mycket kvar av handlingen när 
det ringde ut. Året därpå blev jag helt tagen av Strindbergs 
självbiografi Tjänstekvinnans son. Den eldade under alla 
känslor av uppbrott ur familjestrukturer och samhällsom-
störtning som låg i luften när jag klev in i högstadiet 1967.

Varje morgon bråkade jag om att få mer tid att läsa dagens 
»GHT« – jag hade upptäckt hur kul det var att läsa bokrecen-
sionerna. Allt var intressant, att läsa gjorde allting möjligt i 
fantasin – tidsandan spädde på äventyrslustan och hetsade 
den klassresenär jag var på väg att bli. Den som läste kunde 
kanske få biljett till nya världar? 

När Frölunda fritidsgård startade en teatergrupp mötte 
jag ytterligare en form av litteratur: Drama. Att läsa Brecht 
och Tjechov drev på min längtan efter ett liv präglat av pas-
sion och personliga val, ett liv någon annanstans och under 
andra omständigheter. Text blev ett än mer egensinnigt sätt 
att uttrycka sig när strukturen var dramats. 

Mitt yrkesval kom att bli teaterarbete och det har präglat 
mitt förhållande till läsning genom yrkeslivet. Skådespeleri, 
regi, dramaturgi – det mesta jag läst som vuxen har på ett eller 
annat vis förknippats med arbetet som ska göras på teatern.

Sedan ett antal år arbetar jag med programverksamhet 
och information på Bibliotek Plattan. Även nu är den lästid 
jag har tillhands kopplad till det behov som finns på min 
arbetsplats. Men jag minns min tidiga läsning som ett slags 
växande vingar för den livsresa jag gav mig ut på. 

jenny
Hur blev jag en läsare? Fan vet.

Jag svär för mycket när jag är stressad. Som nu, när ögo-
nen sluddrar över högarna med recensionstitlar (för att inte 
tala om det smärre bergsmassivet av bibliotekslån, vilket – jag 
lovar – täcks av ett lager permafrost, eller de cirka femhund-
ratretton pocketböckerna i klatschiga kulörer, kvarlämnade i 



hörnen som uppspytt lördagsgodis), nu när klockan är mycket 
och deadline är i morgon.

Fan vet hur jag tänkte. Läsa böcker? Är jag dum i huvudet?
Jag menar, det måste verkligen finnas mer konstruktiva ting 

att förslösa sitt liv på.
Eller åtminstone mindre skräpiga.

Sanningen är att jag måste. Jag läser inte för att jag besjälas av 
en slipprig passion för Boken (och för övrigt avskyr jag ordet 
läslust eftersom det låter som något obestämbart dallrigt som 
man tvångsserverar elever i en skolmatsal), eller för att jag för-
sörjer mig på litteratur (mina uppdragsgivare betalar mig ändå 
i hasselnötter) eller för att jag vill verka bildad och elegant (den 
illusionen tar min kiss- och bajshumor effektivt död på). 

 Nej, jag blev och förblir en läsare av en helt annan orsak.
 Jag läser för att jag måste vara trygg.

För jag minns ju. Jag minns att jag är två år, tre år, fyra år. Jag 
minns att jag är liten, till och med för min ålder, att jag är den 
minsta och blondaste lilla puman i tegelhuset på Kardvägen 13, 
att källaren är mörk och gräsmattan nyklippt och att finrum-
met är som en slottssal, med parkettgolv och porslinsfigurer 
och de vackraste vita skinnsoffor jag sett. Jag minns att mina 
storasystrar har bröst och att cigarrettfimparna ligger i vasken 
och är spännande att klämma på, precis som tamponger. Och 
så minns jag hur jag leker med mina smurfar bakom en gardin 
och att jeansen skaver mot höftbenet när jag hukar. Jag minns 
att de dumma jeansen gör ondare för varje sekund, svider, och 
att jag tänker: i mammas huvud svider det likadant. (rättelse av 
Glasögonsmurf: I mammas smurf svider det likadant).

Fan vet. Pappas ord, allt han får ur sig vid köksbordet. Som om 
rädslan, all rädsla och ilska kapslats in i en mur där de två orden 
står målade med rödfärg.

»Men hur ska du hindra mig! Jag säger ju att jag tar ungen 
och sätter mig i bilen och kör åt ihjäl mig! Du kan inte hindra 
mig! Hur ska du hindra mig?« Tystnad.

»Fan vet.«

Sen gråten när provokationen inte biter, när vreden studsar 
mot den andres uppresta försvar. Dödläge, deadline, cigarett-
tändarljud, snor. Jag hukar. Minuterna går. Men snart: glädjen! 
Glädjen när hans huvud syns under gardinen!

»Tjena puman. Ska vi läsa en Kalle Anka?«

Så blev jag en läsare  105



Som trettiotreåring kan jag förstås undra varför en pappa dag 
efter dag väljer att fly till sitt lilla barn istället för att använda 
sin fullvuxna mognad och bredaxlade pondus för att på så sätt 
tala sin psykiskt sjuka och mycket ledsna hustru tillrätta. Som 
liten tänkte jag aldrig så. Jag jublade.

»Läs högt!«
Så vi smyger. Dörren stängs, kuddar fluffas och nallar och 

smurfar spetsar öron. Hur beskriver man känslan då skrattet 
övermannar rädslan och spränger den i bitar? När Kalle Anka 
blir sådär arg och hoppar rakt upp i luften med plattfötterna 
åt alla håll? Vi kiknar. Vi skrattar så mycket att pappa tap-
par fotfästet en stund och tvingas hämta andan, och då hörs 
ljuden från köket på nytt.

»Läs fortare!»

Min läsning är ett skyddsrum, en vapenarsenal, en flykt. Min 
läsning är en mjuk gardin: när jag läser hukar jag mig där-
bakom men det jag verkligen vill är att bli upptäckt.

Så: kommer jag att läsa de där recensionstitlarna tills i mor-
gon?

Fan vet.
Kommer jag att städa upp i den förbaskade pocketröran?

Fan vet. 

Kommer jag, om jag får egna barn, läsa för dem så som min 
pappa läste för mig, i ett rum så tryggt att rädslan sprängs i 
bitar?

Ja. 

leo
Som enda barnet hade jag ofta sjukt långtråkigt. Jag var 
dessutom mörkrädd och hade väldigt svårt att somna. En 
konsekvens av detta blev att jag läste. För att slå ihjäl tid. För 
att kunna somna (då bara rolig läsning – ingenting som gav liv 
åt mörkare tankar). 

I dag kan jag se att min tidiga läsning var en sorts flykt, ja, 
ibland ren och skär insomningsteknik, och åtskilliga kvällar 
vaknade jag av att boken som glidit ur min sovande hand föll 



i golvet med en duns. Eftersom jag hade konstant tråkigt var 
jag också först på plats i skolan och innan smartphonens in-
träde fanns det bara en sak att göra i väntan på att något skulle 
hända: man bläddrade i något. 

Vad jag läste minns jag inte riktigt. Serier först, Kalle 
Anka, sedan ungdomsserier som Hemliga sjuan och Dojjorna. 
I skrivande stund ligger Stepen Kings Varsel på skrivbordet 
och när jag går igenom bibliografin som finns återgiven i 
boken upptäcker jag förvånat att jag kan relatera till samtliga 
titlar fram till Lida (1988) – med andra ord läste jag mycket 
Stephen King (aldrig precis innan insomning dock).  

En av mina starkare läsupplevelser är från högstadieti-
den då jag erhöll sexuell tillfredställelse av en bok där en viss 
agent John Stake spelade huvudrollen. När jag nu bildgooglar 
namnet känner jag igen volymen direkt: John Stake – greppet 
direkt på franskt sätt. Det kändes tryggt att ha sexfantasierna 
inrymda mellan pärmarna i en bok – det fanns ingenting 
genant med att ha en bok på rummet och ändå var den rena 
dynamiten i jämförelse med alla porrtidningar som låg i göm-
mor i skogen. 

Parallellt med detta »Okej« som jag prenumererade på och 
Expressen som jag varje helg köpte åt min mor. Också mäng-
der av texter på skivkonvolut. Det senare en underskattad 
form av läsning av lyrik som ofta förbises när man diskuterar 
läsande. Vissa låttexter minns jag glasklart 30 år senare. Jag 
minns dock ingenting av Hemliga sjuan.

Vi var ingen läsande familj, böcker i bokhyllorna förvisso, 
men det fördes aldrig ett samtal om böckerna som stod där. 
Eftersom ingen hade bett mig läsa tog jag läsandet på stort 
allvar. Det var en aktiv handling att plocka upp en bok – ing-
enting som serverades och ingenting som förväntades av mig. 
Jag tror att min läsart tidigt blev att försöka hitta samband, 
referenser och se helheter. Kritik, samtal, insändare och 
tv-inslag, ja, i stort sett allt som är citeringar av ett verk läser 
jag som en del av verket. Läsning utan samtalet skulle för mig 
vara en stympad läsning.

Under hela min akademiska karriär har jag förvånats över 
den grupp människor som läser roman efter roman utan att 
dessa så att säga tar fäste. För att ge ett exempel: jag har alltid 
ansett att snubben som hävdar att han har läst hela Bibeln och 
med en axelryckning avfärdar den som »inte särskilt märkvär-
dig« egentligen inte har läst hela Bibeln. 

Så blev jag en läsare  107



lilian
Jag har en tydlig minnesbild från den dagen jag lärde mig läsa. 
Det var en tidig sommarmorgon och alla andra i huset låg och 
sov. Jag var sex år, låg på magen på min säng och bläddrade 
i en stor sagobok. Det var Bröderna Grimms sagor, en stor 
illustrerad volym med vackra och stämningsfulla bilder. Just 
den morgonen öppnade jag kapitlet med sagan om Snövit. Jag 
studerade bilden och sedan föll blicken på bokstäverna. Plöts-
ligt förstod jag hur de tecknade bokstäverna – som jag hade 
tränat på tidigare– hörde ihop med ljudet, och hur kombina-
tionen av båda bildade mening. Jag kunde ljuda och kämpa 
mig igenom de första raderna och det var en överväldigande 
känsla. Jag kunde förstå texten. Jag kunde läsa! Även om jag 
tyckte att det var stort, tror jag ändå inte att jag förstod hur 
omvälvande det egentligen är att knäcka läskoden. Världen 
runt omkring mig var full av hemliga tecken som jag nu kunde 
tyda. Jag tyckte att det var oerhört spännande att kunna läsa, 
och det tycker jag fortfarande.

Böcker var annars ingenting som cirkulerade hemma. Jag 
är född och uppvuxen i en förort till storstaden Buenos Aires 
i Argentina. Mina föräldrar gillade att läsa men de hade inte 
haft möjligheten att utbilda sig. De var tvungna att arbeta 
redan efter grundskolan och hemma fanns det inget utrymme 
i budgeten för inköp av böcker. Dagstidningarna hade vi inte 
heller råd med. Mamma ägde dock en tjock volym som hon 
var mycket rädd om. Det var en antologi med dikter som hon 
hade fått av någon ungdomskärlek. Den boken läste jag om 
och om igen och memorerade de flesta dikterna. Andra skön-
litterära böcker fanns inte hemma, men mamma gillade serier 
och jag fick också läsa dem. Dessa vuxenserier blev snart 
mina favoriter, och jag slukade dem en efter en. Jag minns 
särskilt serien om Corto Maltese, en äventyrares berättelser. 

Läslusten tilltog med tonåren. Det var min moster som 
kom på den lysande idén att köpa pocketböcker till mig. De 
var billiga och lättillgängliga. Då började jag inte bara att läsa 
dem utan också att samla på mig böcker, en vana som bara 
fortsatte med åren. Biblioteken är inte så utvecklade i Latin-
amerika som de är i Sverige, och alla som gillade att läsa fick 
för det mesta köpa sina egna böcker. 

Så småningom lämnade det skönlitterära även plats för 
andra sorters läsande: nyheter, tidskrifter, fackböcker. Läsva-
nan är en fantastisk tillgång. Läsandet stimulerar både fantasi 
och logiskt tänkande, och är källan till kunskap och insikt. Att 



läsa är, på sätt och vis, att växa. Man tar del av andras tankar 
och funderingar och man reser till platser som man kanske 
aldrig kommer att besöka. 

Jag läser fortfarande mycket, men läsvanorna har ändrats. 
I en digital värld är källorna till kunskap inte bara böcker. Idag 
hämtar vi information och interagerar med varandra via våra 
datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Att läsa en webbsida 
är en helt annan process och ställer andra krav än att läsa en 
bok, men jag ser det inte som att det ena utesluter det andra. 
Vi har olika behov, och de tillfredställs på olika sätt. Ibland vill 
vi bara ha underhållning och ibland längtar vi efter en litterär 
upplevelse. Ibland behöver vi söka information och ibland 
vill vi bara dela med oss och ta del av andra människor berät-
telser. Och det finns olika verktyg för allt detta. Jag anser inte 
att man ska tvinga ungdomarna att läsa, de kommer att hämta 
det som de behöver på sitt eget sätt. Men man kan inspirera 
och hoppas att läslusten smittar av sig. I det arbetet tycker jag 
att biblioteken har en viktigt och privilegierad roll att spela. 
Inspirera, dela med sig, bjuda in. Öppna en hel värld och säga: 
välkommen till ordet! 

pernilla
Böckerna i min uppväxt var lite grann som en skog. De omgav 
mig och mina föräldrar. I min pappas arbetsrum fanns en 
vägg full med böcker men de låg också i travar på skrivbord 
och på mammas arbetsbänk och i mitt rum fanns en egen 
bokhylla. Alla läste. På alla sätt. Det var som om samvaron 
med böckerna var en del av livet där man kunde få kravlös 
tröst, villkorslös samvaro, sällskap och hopp och svar på svåra 
frågor. Böckerna var ett sorts uppdrag som man kunde ta sig 
an och som var nobelt och viktigt, som om läsningen var en 
vakthållningstjänst vid tankens skärpa. Och samtidigt var 
läsandet ett undantag från livets alla förpliktelser, konflikter 
och orosmoln. En plats att söka sin tillflykt till. Om en vuxen 
frågade vad man höll på med och man svarade att man läste så 
fick man vara ifred sen.

Min mamma läste barn och ungdomsklassiker för mig 
och om de var på engelska så översatte hon själv. Som  Trädet 
som kunde niga till exempel som jag först som vuxen insåg 
var på engelska. Jag minns knappt bibliotek eller bokhandlar. 
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Böckerna i mitt liv uppstod omkring mig. De lästes för mig 
och så småningom sattes de i mina händer. Jag älskade hög-
läsningen med mamma och jag älskade att den gav henne lika 
mycket nöje som den gav mig. Bilbo, Bröderna Lejonhjärta, 
Tant Mittiprick, Mary Poppins. Min pappa läste inte, utan be-
rättade istället. De kvällar han var hemma fick jag komma in i 
hans arbetsrum och sitta en stund i hans knä. Han berättade 
delar av Odyssén, om cyklopen Polyfemos som Odysséus 
lurar så listigt, han berättade om Filemon och Baukis som fick 
sin önskan uppfylld att förvandlas till två träd i slutet av sin 
levnad från Ovidius Metamorfoser och sagan om Orfeus som 
steg ned i underjorden för att med hjälp av sitt vackra lutspel 
hämta sin Euridike tillbaka till livet, men förlorade henne för 
att han inte kunde motstå att vända sig om och se på henne. 
Litteratur och berättande var en del av samma växtlighet. Jag 
läste Shakespeares Stormen som seriealbum och Sparvel och 
Jättehemligt av Barbro Lindgren och Loranga och Den stora 
spökräddningen av Eva Ibbotson och fortsatte med ficklampa 
under täcket med En ring av järn-serien av Susan Cooper och 
Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian.

Böcker var inte ofarliga. Det fanns en utmaning att möta, 
ett äventyr att bemästra, en gåta att lösa mellan dess pärmar.

»Den här är nog lite för svår för dig« lurade mig min 
pappa, »den är väldigt stark, jag tycker inte att du ska ge dig  
på den.« Och så läste jag outplånliga är detta en människa?  
av Primo Levi.

Alla läste. Var man på resa läste man på tåget och när man 
kom fram. Gick man en promenad en ledig dag läste man när 
man kom hem. Gärna tre, fyra timmar. En läsande tystnad 
med tésörplande, fniss och prassel.

Jag lånade Shirley Conrans Lace av syrran och Jean M 
Auels Grottbjörnens folk och jag upptäckte Stephen King och 
var fastnaglad av lust och skräck. Jag läste allt eftersom böck-
erna och jag hade ett ointagligt rum tillsammans. Jag läste om 
psykologi och filosofi och tonvis med lyrik. Bodil Malmstens 
Paddan och branden om och om igen. Och klassiker och dra-
matik och Anaïs Nins Venusdeltat. En författare sa till mig att 
det är tillåtet att sluta läsa om boken är tråkig och då omför-
handlades uppdraget. Mitt liv kantas av halvlästa böcker, vis-
sa blir färdiglästa långt senare och till och med omlästa. Vissa 
blir lämnade vid vägkanten som resterna av en misslyckad 
date. Jag läser av lust. Det finns en handfull ärvda böcker jag 
skulle rädda vid en brand. Alice in Wonderland från 1932 given 
till min mormor 1933 i julklapp. Resten kan man byta, ge bort, 
tappa, helst inte slänga. Jag tittar på mina böcker, i bokhyllan, 
i fönstret, på alla bord. Och jag är inte ensam. 



petra
Jag minns inte att jag någon gång behövde lära mig läsa utan 
utgår från att det är en färdighet jag föddes med.

Jag har således alltid läst. Någon i familjen (som vid den 
tiden bestod av en blond lillebror, en mamma, en pappa, 
en fransk bulldog och mina farföräldrar (vi bodde i samma 
4-familjshus) uppmärksammade detta och uppmuntrade mitt 
intresse genom att hela tiden införskaffa böcker från något av 
Tranås varuhus.

Jag läste:
Hästböcker – men har nu svårt att komma ihåg några 

enskilda titlar mer än Jill i sadeln av Ruby Ferguson
Äventyr- och mysterielösarböcker av Enid Blyton och fas-

cinerades av de platser där böckerna utspelade sig: på toppen 
av ett berg, inuti en grotta.

Indianböcker, till exempel Rövad av irokeserna av Anna 
Jürgen

Flickböcker som Lotta- böckerna av Merri Vik fast de 
kändes gammalmodiga redan då

Krigsskildringar som Flyg Ollonborre flyg av Christine 
Nöstlinger, vars urstarka slutord för evigt etsat sig fast i mitt 
minne.

Allra mest uppskattade jag nog roliga böcker som Häxtäv-
lingen av Eva Ibotsson, Jolly-böckerna av Inger Bredberg och 
Dante-böckerna av Bengt Linder. Som barn prenumererade 
jag på två tidningar. Först Lilla Fridolf och sen Fantomen.  
Risken finns att det är utifrån dessa jag skapat bilden av min 
idealman. Jag läste serier som egentligen var min brorsas val: 
Asterix, Lucky Luke och Tintin. Vilken lycka att lära sig en 
text av Depeche Mode eller Duran Duran!

Att gå till biblioteket var inget som föll sig naturligt för 
mig. Tvärtom tyckte jag det luktade illa, att det var mörkt 
trångt och tråkigt. En gång om året gjorde jag dock ett undan-
tag. Det var på senvåren jag gick dit och kom därifrån med två 
kassar fulla. Böckerna sysselsatte jag mig sedan med på som-
markvällarna eller om det var för dåligt väder för att bada eller 
rida på min häst Cinderella.

Tre månader om året bodde familjen i en stuga i skogen. 
Där bodde vi utan el och vatten mitt ute i ingenstans men 
omgivna av smultronängar och körsbärsträd. På utedasset låg 
det travar med Kalle Anka. Det visade sig att det inte var min 
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Pernillas slutsatser

grej – varken att läsa Kalle eller att läsa med byxorna nere.
Jag läste Le lite grann av Inger Brattström, Juliane och 

jag av Inger Edelfeldt och Ulrike och kriget av Vibeke Olsson 
och eftersom jag minns dem så starkt måste de vara bland det 
bästa jag någonsin läst. 

Genom böckerna lärde jag mig känna med människor jag 
aldrig mött. Genom böckerna fick jag veta att det var möjligt 
att känna för någon av samma kön.

Det jag fick genom min läsning vill jag ge till andra och 
därför är mitt yrkesval inte helt fel trots allt. När min morfar, 
en man som bott i samma lilla småländska samhälle i hela sitt 
liv, hörde att jag pluggade till bibliotekarie uttryckte han det 
så här:

»Det finns bara en bok – och det är Bibeln«. Jag har svårt 
att hålla med. 

sara
Julbocken stod lugnt kvar på torget när det nya millenniet 
letade sig in på Gävle stadsbibliotek. Vadå, vad gjorde du då?

Det var såhär det gick till. Det här är sagan, myten, legen-
den om hur jag hittade orden och varför de förföljer mig vart 
jag än går.

Jag kunde gå runt i huset och känna och lukta, öppna och 
dra fingrarna över bokryggarna, besvärliga poesisamlingar 
som inte kunde hålla formen, slitna deckare från 70-talet, 
pocketböcker med brutna ryggar. Varenda vägg var täckt av 
bokhyllor, vartenda bord var belamrat med påbörjade roma-
ner.  Allt var tillåtet och alla var välkomna. Jag och min syster 
satt alltid vid vuxenbordet när det var vuxenmiddag, när 
pappa reciterade dikter lyssnade alla. Jag förstod inte mycket 
men jag visste att det var starkare än vuxendrickat och jag 
längtade dit. Jag skulle bli en fantastisk person om jag läste.

Det finns ett hemligt rum mellan vardagen och sömnen 
som jag längtar till. Ibland är det trångt och knöligt och jag 
måste lämna det rätt snabbt. Men vissa nätter vill jag aldrig gå 
ut, när det gryr släcker jag bara lampan. De sista 150 sidorna 
i en bra roman sveper jag nästan alltid på en gång, svettig och 
darrig återvänder jag till disk och snöslask med ännu en plats 
att fly till.



När vi skulle åka på semester fanns det alltid en väska som 
ingen ville bära men alla ville packa upp. Böckerna radades 
upp på en särskild hylla i sommarstugan och jag kunde gå dit 
och välja vem jag ville vara den dagen. Jag låg oftast inne på 
soffan med ett täcke och en katt, jag ville inte att vinden eller 
sanden eller solen skulle lägga sig i vad jag gjorde. Gräset fick 
växa bäst det ville. Det rörde oss inte i ryggen. Hos oss följde 
böckerna med till frukostbordet, till badkaret, till vinden, till 
länderna och städerna.

Varje kväll tog våra föräldrar oss i handen och ledde oss 
genom garderoben till Narnia, in i Kulla-Gullas torp och 
till tåget på plattform nio och trekvart. När jag lärt mig att 
dechiffrera trycksvärtan hittade jag dit själv och det gick un-
dan. Jag läste varenda bok om tvillingarna i Sweet Valley som 
fanns. Liftarens guide till galaxen, Skuggan över stenbänken, 
Janne, min vän. Woolf, Kafka, Tranströmer. På julaftonsmor-
gon fick jag och min syster alltid varsin bok så att vi skulle 
hålla oss lugna under dagen. Lugna på utsidan.

Men böcker är inte alltid så himla roliga. I en månad efter 
att Harry Potters gudfar Sirius hade dött gick jag runt som i 
dvala, och sorgen känns lika stark de fem dagar om året när 
jag stänger av telefonen och sjunker ner i den förtrollade 
bokserien. Och jag kan fortfarande ligga i Raskolnikovs säng 
och yra om blod och pengar.

Och det finns perioder när jag inte kan läsa alls. Det gör 
inget. De väntar på mig. De vet att jag inte kan hålla mig borta 
särskilt länge. Med poesin är jag en periodare. Ibland är det 
det enda språket som lyckas nå in i mig, ibland känns det bara 
väldigt fånigt alltihop. De livsviktigaste texterna har varit 
musiken som i omläsning och omvälvning lagt sig runt mig 
som ett skyddande täcke. Ibland låtsas jag ha läst en bok, 
ibland låtsas jag att jag inte har läst. Ofta släpar jag tillbaka 
böcker till biblioteket som har legat fel i min hand.

Det är myten. Låter det som fiktion? 
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källor, länkar, 
inspiration
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Har arbetat som bibliotekarie och informationsansvarig på Stock
holms universitetsbibliotek sedan 1995. Ansvarar bland annat för 
bibliotekets programverksamhet, konferenser och utställningar. 

Petra Strömbäck
Jobbar som bibliotekarie på Kulturhuset och anser att bibliotek är en 
bra arbetsplats om man är intresserad av människor och demokratiska 
värden. Hyser en förkärlek för böcker översatta från annat språk än 
engelska och ungdomsböcker.

Pernilla Glaser
Författare och pedagog. Teamsamordnare på Bibliotek Plattan 
2010–2012. Tjänstledig under 2013, för att vara utvecklingsledare  
på Riksutställningar.

Ingalill Rydberg
Som programkoordinator delar Ingalill sin arbetstid mellan schema
lagd besökarservice i biblioteksrummet och tid för arbetet med att 
boka, förbereda och genomföra Bibliotek Plattans programverksam
het. Hon samarbetar med interna och externa partners och ansvarar 
för att lokal marknadsföring, teknik och andra praktiska omständighe

ter fungerar i anslutning till programmen. 
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Välkommen till orden

Projekttid
Februari 2012–februari 2013

Utfört av
Bibliotek Plattan i samarbete med 
Stockholms universitetsbibliotek

Projektgrupp
Eva Enarson, Pernilla Glaser,  

Ingalill Rydberg och Petra Strömbäck

Syfte och mål
 Vi ville undersöka vilka som använder 

biblioteksrummet och se om deras 
föreställningar kring vad ett bibliotek är 

överensstämde med våra. Finns det andra 
sätt än traditionell programverksamhet  

att arbeta med förmedling?

Inom ramen för projektet ingick att  
arrangera ett antal seminarier samt att  

ta fram en skrift och här är den.
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