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speciella förutsättningar. Beläget 
i Nacka kommun och i Sickla 
köpstad verkar det i ett högintensivt 
kommersiellt område som drar till sig 
köpstarka kulturkonsumenter ur en 
välmående och utbildad medelklass. 
Dieselverkstadens bibliotek fyller 
en funktion som kulturhus för 
besökarna och erbjuder ett brett 
utbud av medier som motsvarar 
målgruppens önskemål. Men att bara 
kopiera vad Dieselverkstaden har 
gjort kommer knappast att fungera 
i andra kommuner där samma 
förutsättningar saknas. Och! invänder 
somliga: biblioteket borde kanske 
rymma mer än attraktiva medier och 
vara mer än en arena för samtidens 
mest dominerande och populäraste 
kulturyttringar. Det fi nns andra 
sätt för folkbiblioteken att fi nna sin 
relevans i samtiden.
   Man talar ofta om folkbibliotekens 
betydelse som mötesplats och 
offentligt rum. Folkbiblioteken ger ett 
löfte om att vara en tillåtande plats för 
möten över sociala gränser.
   Ur ett demokratiskt 
samhällsperspektiv har 
folkbiblioteken en viktig uppgift 
i att förverkliga detta löfte att bli 
ett offentligt och dynamiskt rum. I 
synnerhet då det offentliga rummet 
sakta börjar försvinna - se exempelvis 

planerna på en inglasning av Sergels 
torg, omskrivet i SvD 2/1 2008 
(“inglasningen av Sergels torg möts 
av protester”). Biblioteken har dock 
alltid varit kontrollerade rum - 
försök att anordna en demonstration 
på ett folkbibliotek och se vad som 
händer. Att helt släppa kontrollen 
över biblioteksrummet är kanske 
inte realistiskt, men möjligen är det 
desto mer realistiskt att öka samspelet 
kring rummet. Ett folkbibliotek som 
utgör navet i det lokala samhället 
och dessutom bjuder in samhällets 
aktörer att i hög grad delta, förändra 
och samspela kring rummet – att 
“använda” biblioteket i högre grad 
– där vilar löften både för biblioteket 
som kulturhus och som demokratisk 
arena. 
   Ett gott exempel på hur 
biblioteksrummet kan användas 
pågår just nu på Alby bibliotek i 
Botkyrka kommun. Där samarbetar 
biblioteket med gruppen Botkyrka 
Communityteater som arbetar 
med Communitydans. Enligt ett 
pressmeddelande från gruppen 
är Communitydans ett arbete 
”där vanliga människor från Alby 
berättar historier de själva upplevt 
som omvandlas till dans med stöd 
av en koreograf” [sic]. Botkyrka 
Communityteater använder 

bibliotekslokalen som en plats för 
sina framträdanden. En dansgrupp 
på 6 stycken albybor dansar i 
biblioteket under öppettid. Hyllor, 
golv och bord förvandlas till scen 
och biblioteksbesökarna blir en 
del av föreställningen. Biblioteket 
blir något annat, åtminstone för 
en stund. Ett nytt sammanhang 
skapas genom samarbetet, och i detta 
specifi ka fall skapas även dansen 
av folket i Alby, för folket i Alby, 
genom folkbiblioteket i Alby. Och 
närbiblioteket spelar här sin roll.
   Kanske är det dags sluta stirra 
sig blind på kvantitativa mål med 
mängd lån och besök, och lämna 
tanken på det statiska boklagret. Det 
handlar istället om att föra tillbaka 
folkbiblioteken till lokalsamhället 
och dra lärdom av erfarenheterna 
från dynamiken och interaktiviteten 
på webben. Samhällsutvecklingen i 
stort visar att de offentliga rummen 
och möjligheterna att uttrycka sig 
genom dem försvinner, vad gör 
folkbiblioteken åt det? Vi måste inse 
biblioteksrummets potential och 
skapa närbibliotek 2.0.

Tobias Willstedt är 
ungdomsbibliotekarie på Alby 
bibliotek i Botkyrka
email: tobias.willstedt@botkyrka.se

Hell, Maud: Utveckla 
skolbiblioteket! : att starta 
och driva en bra verksamhet  
(Btj förlag)

Om jag var ung och nyexad och mitt 
första jobb var som skolbibliotekarie 
på en skola där ledning och lärare var 
lika okunniga som jag i fråga om vad 
ett skolbibliotek egentligen är och vad 
man ska ha det till – ja då skulle jag 
vara väldigt glad att Maud Hell har 
skrivit en handfast och konkret liten 
bok som förklarar just allt det.
   Den boken fanns inte när jag 
började, för 25 år sen. Tyvärr.
Vad som främst gör den här boken 
så användbar är alla konkreta 
förslag. Ett kapitel ägnas bibliotekets 
inredning och kryllar av kloka 
synpunkter på möblering, böckernas 
uppställning, vilka tekniska 
hjälpmedel som bör fi nnas och 
mycket annat. SAB-systemet kontra 
egna ämnesindelningar diskuteras t 
ex. Vad jag tycker är så sympatiskt är 
att Maud Hell inte fastslår kategoriskt 
att så här ska man göra, utan hon 

diskuterar för- och nackdelar så 
att man får klart för sig att lokala 
förutsättningar i ganska stor 
utsträckning kan styra utan att det 
behöver bli ”fel”.
   Avsnittet om medieurval är 
utmärkt, hon tipsar om olika 
hjälpmedel för bokinköp och 
tidningsprenumerationer, påpekar 
att ibland är nätet bättre än böcker 
men ibland är det tvärtom, diskuterar 
vad man ska tänka på när man köper 
böcker på andra språk eller hjälpmedel 
för lässvaga elever, och vilka databaser 
som är värda att abonnera på.
   Även arbetsplaner för biblioteket 
tas upp, med exempel från skolor 
som gjort sådana. Däremot går 
boken inte närmare in på hur 
man lägger upp undervisningen i 
informationssökning utan hänvisar 
till annan litteratur som redan är 
skriven. Läsfrämjande aktiviteter får 
däremot ett kapitel, med en hel del 
tips. 
   Den här boken förtjänar att få 
stor spridning både bland nyblivna 
skolbibliotekarier och bland gamla 
rävar.

Avlutningsvis ett citat som visar att 
Maud Hell vet vad hon pratar om. 
”Det är viktigt att bli en medlem 
i kollegiet, även om man inte 
har lärarutbildning. Man lär sig 
arbetet bäst om man intresserar 
sig för allt som händer i skolan. En 
skolbibliotekarie får överblick genom 
sina kontakter med alla elever och 
arbetslag”.
   Just precis! Så många 
skolbibliotekarier som 
inte kan förstå att det 
ska vara så svårt att 
komma in i skolans 
värld, och att de aldrig 
får gehör för sina 
synpunkter – ”Men 
deltar du i arbetslagsmöten etc?” – 
”Näää, jag går ju bara dit om de ska 
ta upp något som berör biblioteket...” 
Den som har läst den här boken gör 
inte det misstaget, hoppas jag, utan 
kastar sig glatt in i både elevvård och 
julpyssel.

Sara Lindwall
Skolbibliotekarie på Rissneskolan i 
Sundbyberg
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