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Bakgrund och syfte 
Götabiblioteken består av 15 bibliotek - folkbiblioteken i Östergötland, Tranås bibliotek och 

Regionbibliotek Östergötland. Genom samarbete kring system, katalog och webb har man byggt 

grunden för en biblioteksinfrastruktur, vilken underlättar för invånarna i Östergötland och 

Tranås att ta del av bibliotekens tjänster. Inom Götabiblioteken finns en grogrund för samarbete 

och erfarenhetsutbyte. Den kompetens, de metoder och handledningar som arbetas fram i 

samarbete mellan olika aktörer finns kvar, delas och möjliggör fortsatt utvecklingsarbete inom 

läsfrämjandeområdet. 

Projektansökan av Läsvågen föregicks av ett grundläggande förarbete. Regionbibliotek 

Östergötland gjorde en kartläggning av nuläget för det läsfrämjande arbetet på folkbiblioteken 

och en inventering av möjliga utvecklingsområden. Bibliotekscheferna gav Regionbibliotek 

Östergötland i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en gemensam Läsluststrategi och 

framförde önskemål om en läslustkampanj/ett utvecklingsarbete kring cirklar. På chefsmöte i 

Finspång 12 september 2014 beslutade man att avsätta tid för en processledare på varje 

kommunbibliotek. 

I januari 2015 antogs en gemensam läsluststrategi för Götabiblioteken, vilken är vägledande för 

de kommande årens arbete. Den innebär att Götabiblioteken ska utöka samarbetet och fokusera 

på det läsfrämjande arbetet. Man vill lyfta fram cirkeln som metod för läsning, skrivande, samtal, 

berättande och litterär gestaltning. Biblioteken ska också utvecklas vidare som mötesplats och 

möjliggörare i samarbete och dialog med såväl den enskilda läsaren som offentliga förvaltningar, 

folkbildning och civilsamhället. Genom att arbeta med delaktighet och dialog, kommunikation-

splaner, skrivande och digitalt cirklande utvecklas bibliotekspersonalens kompetens och ger 

dem samtidigt nya verktyg och metoder. 

Idén med projektet Läsvågen var också inspirerat av följande arbeten: 

 Projekt BESÖK, ESF-finansierat projekt i Östergötland 2011-2013 

 Motala läser 2013-2015 

 Hela Halland läser 2013 

 Skriv överallt 2012-2014 Skrivarcirklar för ungdomar i Östergötland 

 The Big Red Read London Borough of Redbridge 

 The Reader-friendly Library Service/Opening the book Rachel van Riel med flera 

 Läsarnas cirklar. En litteratursociologisk undersökning om socialt läsande och 

läsargemenskaper i dagens Sverige. Institutionen för ABM, Uppsala universitet. Pågår till 

2017.  

 Socialt läsande på nätet. En studie av virtuella bokcirklar enligt grundad teori. Sofie 

Toftgård. 

 Institutionen för ABM, Uppsala universitet. 2011 

 Slutet på boken är bara början. Om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek. Nina Frid, 2012 

 Cirkelbevis. Läsecirklar på bibliotek. Immi Lundin, 2004 
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Idé 

Med läsaren i fokus skulle vi ta fram olika koncept kring cirklar, handledningar och metodtips, 

med inriktning på läsning, berättande, samtal och skrivande, i det fysiska rummet och digitalt. 

Vi skulle utveckla biblioteken som mötesplats och möjliggörare genom att pröva olika former för 

cirklar med allt från upplåtelse av rum till match-making med studieförbund. 

Biblioteken har medier i flera format, men vi behövde ta fram idéer och metoder för att paketera 

dem för olika målgrupper och ändamål. Cirklar är perfekt att utgå ifrån när man vill bygga 

koncept för olika målgrupper, med den enskilde läsarens behov i fokus. Innehållet är det viktiga 

– medierna finns på olika språk och i olika format – till exempel lättläst, på ryska, egen 

nedladdning eller appar.  Att tillgängliggöra medierna kunde i projektet handla om att visa en e-

bilderbok på digitalskärm i språkförskolan eller att erbjuda bokcirkelpåsar i Finspångs finska 

förening. Samtalen kunde försiggå i olika rum, fysiska och digitala. 

Aktiviteter i projektet var tänkt att kunna pågå på bibliotek och Götawebben, men även på andra 

platser som familjecentraler och i omsorgs- och äldreomsorgsboenden, i köpcentra, på 

simklubbar, fritidsgårdar och kanske på Östgötapendeln. 

För barn kunde aktiviteterna handla om tematiska bokklubbar, boksnack i ridklubben, pop-up-

cirklar på sommarfestivaler och boksamtal på finska, skrivarcirklar, läs- och skrivevent med 

besök av olika kulturaktörer och Götabibliotekens gemensamma barnboksvecka. Nätverket 

Götabarn var en viktig aktör i detta sammanhang. 

För vuxna kunde det bli en motsvarighet The Big Red Read – läsevent med inspiration från 

England, gemensam lättlästvecka ”Läs på olika sätt”, drop-in-cirklar/samtal och bokkedjor, 

biblioterapi, cirklar för förmedlare och skrivar- och resecirklar. 

Vi skulle även arbeta med kommunikationsplaner och ta fram ett gemensamt marknadsförings-

material kopplat till olika aktiviteter i cirklarna. 

När det gäller verktyg och teknik kring hur man håller boksamtal, ordnar cirklar på olika sätt, 

forskning kring cirklar och läsarroller tänkte vi oss workshop och seminarier för personal och 

intresserad allmänhet. Att ha Personalläsecirklar om kring böcker om att hålla bokcirklar var en 

annan möjlighet. 

Samarbetspartner 

Götabiblioteken ville utöka befintligt samarbete. Alla Götabibliotek behövde inte delta i alla 

delprojekt, men alla bibliotek skulle delta i någon/några och ibland i samarbete med andra. 

Östergötlands idrottsförbund var intresserade av ett fortsatt samarbete med biblioteken. Genom 

Motala läser/idrott skulle vi ha glädje av upparbetade nätverk och erfarenheter och reflektioner 

för fortsatt samarbete. 

En diskussion hade även inletts med Östgöta Correspondenten/ Norrköpings Tidningar 

angående vidare samarbete. 



                                 

  

5 

 

Samhällsorienteringen för nyanlända på modersmål i Östergötland är en del av Regionbibliotek 

Östergötland och samarbetar med representanter från ansvariga förvaltningar för 

genomförande av samhällsorientering i respektive kommun. Dessutom sker ett samarbete med 

representanter från SFI, flyktingmottagningar, arbetsförmedlingens etableringshandläggare, 

folkbiblioteken och länsstyrelsen i Östergötland. Dessa skulle med fördel fungera som 

informationskanaler för att nå ut till målgruppen nyanlända i åldern 18 till 64 år. 

Inom Regionbibliotek Östergötland har vi elva samhällskommunikatörer som tillsammans 

behärskar språken somaliska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amharinja, kurmanji, 

franska, engelska och svenska. I samarbetet med folkbiblioteken såg vi att de kunde bistå med 

föreläsningar och sagostunder på modersmål, översätta textmaterial, marknadsföringsinsatser, 

m.m. Dessutom var och är de en given kanal för att dels ta in tankar och idéer om läsandet och 

litteratur från deltagarna, samtidigt som de kan informera deltagarna i samhällsorienteringen 

som i sin tur får med sig viktig kunskap till sina barn.   

Läsvågen var också en viktig del i Regionbibliotekets då nystartade tillgänglighetsarbete som 

bland annat handlar om fördjupat samarbete med länets funktionshinderorganisationer, särskilt 

Handikappförbundet (HSO), Dyslexiförbundet FMLS och Synskadades Riksförbund (SRF). Det 

handlar om att öka läslusten och tillgången till anpassade medier, både för dem som redan läser 

och för dem som inte gör det. Inom funktionshinderrörelsen finns det många som är storläsare 

(synskadade). Här har Östgöta Taltidning, som ges ut av Regionbibliotek Östergötland, sedan 

många år ett etablerat samarbete med boktips, träffar med mera. Men inom funktionshinder-

rörelsen finns också de som inte alls läser, eller drar sig för det, exempelvis personer med 

dyslexi. Läsvågens utökade arbete med bokcirklar/bokkedjor med tillgänglig media som Daisy 

och/eller lättläst, uppsökande verksamhet, läsombud, biblioterapi skulle här spela en stor roll. 

Nätverket Göta tillgänglighet är en grupp som kunde skapa aktiviteter för dessa målgrupper. 

I delprojekten på lokal nivå skulle samarbetspartners identifieras genom arbete med 

kommunikationsplaner. 

Målgrupper 

 

Primär målgrupp 

Primär målgrupp var Götabibliotekens alla invånare, det vill säga invånarna i Östergötland och 

Tranås. Minst 50 % av dessa skulle vara barn och unga (0-18 år). 

Vi uppmuntrade delprojekt som riktade sig till de prioriterade målgrupperna i Bibliotekslagen, , 

det vill säga personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som 

har annat modersmål än svenska. 

Sekundär målgrupp 

Sekundär målgrupp var personalen på Götabiblioteken. 
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Mål 

 

Effektmål 

- Den 31 december 2015 har varje bibliotek ökat antalet aktiva låntagare jämfört med 2014. 

- Den 31 december 2016 har varje bibliotek ökat antalet aktiva låntagare jämfört med 2015. 

Effektmålen kunde preciseras av respektive bibliotek. Projektledaren stämde av detta med 

bibliotekschef och processledare i inledningen av projektet. 

Projektmål 

- Varje bibliotek (inklusive filialer och närbibliotek) bidrar med minst 2 nya aktiviteter/år. 

- Sammanlagt har Götabiblioteken genomfört minst 300 aktiviteter senast 31 oktober 2016. 

- All personal på biblioteken, oavsett profession, har senast i december 2015 deltagit i en 

workshop om boksamtal efter Aidan Chambers metod. 

- 75 % av personalen ska kunna genomföra ett boksamtal enligt ovan. 

Lokala mål 

Varje bibliotek sätter mätbara mål för sina lokala aktiviteter. 

Uppföljning och utvärdering 

Biblioteksstatistik som utgör basnivå skulle samlas in för senare jämförelser. 

En nulägesanalys skulle genomföras våren 2015 med frågor till bibliotekscheferna om på vilket 

sätt och hur deras bibliotek fungerar som mötesplatser. 

Metoder och aktiviteter skulle dokumenteras löpande på Regionbibliotek Östergötlands webb, 

http://www.regionbibliotekostergotland.se. 

Läsvågen skulle ingå som provprojekt i Region Östergötlands projektstyrningsmodell. En 

processutvärderare skulle tas in för specifika uppföljningar och utvärderingar. 

 

  

http://www.regionbibliotekostergotland.se/
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Projektorganisationen 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen för Göta 

Kerstin Olsson (sammankallande) Regionbibliotek Östergötland 

Anya Feltreuter  Boxholms bibliotek (till december 2015) 

Linnea Hermansson  Boxholms bibliotek (från april 2016) 

Marie Sääf   Finspångs bibliotek (till juni 2016) 

Elisabeth Cserhalmi  Finspångs bibliotek (från augusti 2016) 

Thomas C Eriksson  Kinda bibliotek 

Lena Axelsson  Linköpings bibliotek 

Mia Moberg   Linköpings bibliotek 

Marie Sääf   Linköpings bibliotek (från juli 2016) 

Mia Olausson   Linköpings bibliotek (juli-december 2016) 

Anya Feltreuter  Mjölby bibliotek (från december 2015) 

Birgitta Hellman Magnusson Motala bibliotek 

Birgitta Hjerpe  Norrköpings bibliotek 

Johanna Hellstrand  Söderköpings bibliotek 

Pär Jonsson   Tranås bibliotek (till april 2016) 

Peter Åkesson  Tranås bibliotek (från maj 2016) 

Ruzica Pucar   Vadstena bibliotek (till januari 2016) 

Urban Bäckström  Vadstena bibliotek (från februari 2016) 

Maria Hultsberg  Valdemarsviks bibliotek 

Elisabet Saxholm  Ydre bibliotek (till augusti 2016) 

Christine Åström  Ydre bibliotek (från september 2016) 

Marie Drejstam  Åtvidabergs bibliotek (till juli 2016) 

Anna-Lena Grusell Landeberg Åtvidabergs bibliotek 

Karolina Antonsson  Åtvidabergs bibliotek (från augusti 2016) 

Gunilla Christensen  Ödeshögs bibliotek 

Styrgruppens uppgift var att förankra projektet inom sina respektive organisationer, garantera 

de resurser den egna organisationen bidrog med till projektet samt besluta om prioriteringar för 

projektet.  

Projektledare 

Lillemor Engholm Guy 

Projektledaren samordnade arbetet i projektgruppen, hade en sammanhållande funktion för 

delprojekten samt ansvarade för genomförande av projektet och rapportering till styrgruppen. 

Projektgrupp 

Helena Agnemar Utvecklingsledare Biblioteken i samhället 

Lillemor Engholm Guy Projektledare 

Annika Holmén Utvecklingsledare Läslust 
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Utökad projektgrupp 

Lars Eklund  Samordnare för samhällsorientering 

Linda Skårbratt Administratör för samhällsorientering 

Errol Tanriverdi Kommunikatör 

Lena Udd  Taltidningsredaktör 

Processledare 

Gen Larsson  Boxholm (till mars 2016) 

Linnea Hermansson Boxholm (från maj 2016) 

Ellinor Monell Finspång 

Liselott Sebring Kinda 

Maria Engman Linköping 

Emelia Sundblad Mjölby 

Helene Hjertstedt Mjölby 

Maria Gottberg Motala (till maj 2016) 

Linda Kardell  Motala (från juni 2016) 

Cecilia Dilnot Smith Motala (från juni 2016) 

Marita Hjärpe Norrköping 

Johanna Hellstrand Söderköping 

Emelie Kallin  Tranås (till juni 2016) 

Johanna Hammarström Tranås (från juli 2016) 

Ruzica Pucar  Vadstena bibliotek (till januari 2016) 

Urban Bäckström Vadstena bibliotek (från februari 2016) 

Lina Schröck  Valdemarsvik 

Elisabet Saxholm Ydre bibliotek (till augusti 2016) 

Christine Åström Ydre bibliotek (från september 2016) 

Kathrin Johansson Åtvidaberg 

Christina Carlstedt Ödeshög (till augusti 2016) 

Tina Asp  Ödeshög (från september 2016) 

Processledarens funktion i projektet var att vara kontaktperson, process- och kommunikations-

ansvarig på sitt bibliotek, återkoppla till chefen och redovisa tillbaka in i projektet. 
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Planer 

 

Aktivitets- och tidplan 

 

2015 

Februari processledare utses 

Mars övergripande planering, insamling av statistik, planering av workshop för 

bibliotekspersonal, framtagning av gemensam kommunikationsplan, aktiviteter på 

bibliotek startar 

April inledande möte med processledare, workshop i att leda cirklar för 

bibliotekspersonal startar 

Maj lokala diskussioner om möjliga aktiviteter, möte med processledare om aktiviteter 

och workshop 

Juni workshop i att leda cirklar för bibliotekspersonal avslutas 

September workshop i boksamtal för allmänheten startar, nya aktiviteter på bibliotek startar, 

möte med processledare 

November möte med processledare 

December workshop i boksamtal för allmänheten avslutas 

 

2016 

Januari möte med processledare, insamling av statistik för 2015 

Mars, maj, augusti möte med processledare 

Oktober aktiviteter på bibliotek avslutas 

December insamling av statistik för 2016, slutrapport 
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Resursplan 

 

Namn 

 

Funktion 

 

Timmar/vecka Period 

 
Helena Agnemar projektgruppen 5 150201 – 161231 

Lars Eklund projektgruppen Vid behov 150201 – 161231 

Lillemor Engholm Guy projektledare 20 150301 – 161231 

Annika Holmén projektgruppen 5 150201 – 170131 

Linda Skårbratt projektgruppen Vid behov 150201 – 161231 

Errol Tanriverdi projektgruppen 1 150201 – 161231 

Lena Udd projektgruppen Vid behov 150201 – 161231 

15 stycken processledare 2-5 150401 – 161231 

 

5 timmar/vecka Linköping, Norrköping, Motala och Regionbiblioteket 

3 timmar/vecka Finspång, Mjölby, Söderköping och Tranås 

2 timmar/vecka Boxholm, Kinda, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög 

 

 

Budget 2015 respektive 2016 

 

Kostnader finansierade av KUR kr     kr                  

Projektledare halvtid, OH, administration 350 000 280 000 

Seminarier/Aktiviteter 150 000 120 000 

Summa 500 000 400 000 

Kostnader finansierade av egna medel kr kr 

Marknadsföring & material 100 000 

Processutvärdering i form av punktinsatser 60 000 

Processledare på 15 bibliotek (46 t/v) 700 000 700 000 

Summa 860 000 700 000 

I de fall projektet betalade 50 % av kostnaden för en aktivitet skulle kommunbiblioteket betala 

resterande 50 %. 
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Genomförande 
 

Här presenteras först det som gjordes gemensamt för projektet under ledning av projektledare 

och projektgrupp. Därefter följer redovisning för respektive bibliotek. 

 

Tanken var att komma igång med workshops för personal och aktiviteter redan våren 2015. 

Planering och förankring tog dock mer tid så genomförandefasen började i september 2015. 

Bland annat besökte projektledaren alla huvudbibliotek för samtal om vad projektet stod för, 

vilka lokala effektmål man eftersträvade, hur man planerade att arbeta med marknadsföring 

med mera. 

 

För att ytterligare stötta de lokala projekten, och för att kunna göra sammanställningar över 

helheten, tog vi fram ett formulär där processledarna kunde beskriva de planerade aktiviteterna. 

Senare skapades även en mall för redovisning av genomförda aktiviteter. 

 

En ambition med Läsvågen var att stärka det kommunikativa arbetet ut mot målgrupper. En 

mall för kommunikationsplaner togs därför fram, vilken skulle användas i planeringen av 

aktiviteterna på biblioteken. 

 

För att stötta processen på biblioteken har vi också arrangerat möten för processledarna och 

workshopar för medarbetare. Projektledaren har även skickat lägesrapporter till styrgrupp, 

bibliotekschefer och processledare, läst bibliotekens redovisningar av Läsvågen-aktiviteter samt 

gjort besök på biblioteken för att ta in information om och utvärdera arbetet. 

 

Processledarmöten 

Processledarna har träffats 3-4 gånger per halvår och sammanlagt tolv gånger för planering, 

avstämning och erfarenhetsutbyte. De fick extra stor betydelse i samband med planeringen av 

det gemensamma temat 2016. 
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Workshop  i boksamtal 

Workshop i boksamtal leddes av författaren och översättaren Katarina Kuick vid fyra tillfällen i 

oktober 2015 och ett i februari 2016. Sammanlagt deltog 202 personer varav 173 medarbetare 

på Götabiblioteken. Övriga deltagare kom från skolor, andra bibliotek och läsombuds-

verksamhet i Östergötland. 

Modellen som presenterades, och som man fick träna på, är framtagen av Aidan Chambers. Efter 

workshopen har deltagarna haft tillgång till workshopmaterialet via projektets webbsida 

http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/lasvagen/dokument/ 

 

                

 

Workshop i att hålla läsecirklar 

Workshopen genomfördes i november 2015 med Annika Hermele (Regionbiblioteket 

Stockholm) och Caroline Karlsson (Stadsbiblioteket Stockholm). 18 processledare eller andra 

intresserade/utvalda deltog från Götabiblioteken. Mellan träffarna fick alla en novell att läsa. Vid 

andra träffen hade vi boksamtal om denna utifrån den modell som Annika och Caroline 

presenterat första gången. 

En del i workshopen var att titta på hur man kan lära sina kollegor och intresserade från 

allmänheten att hålla i läse-/bokcirklar eftersom tanken var att sprida kunskaperna. 

Workshopdeltagarna fick ett pdf-material som hjälp för detta. Material från denna workshop 

finns också på http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/lasvagen/dokument/ 

 

                
 

http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/lasvagen/dokument/
http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/lasvagen/dokument/
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Skriv- och berättarseminarier 

Vid sammanställningen av delrapporten om det första året, konstaterade vi att de flesta cirklar 

som hade arrangerats handlade om boksamtal. Vi ville även inspirera till cirklar för skrivande 

och berättande och arrangerade därför skriv- och berättarseminarier. Dessa leddes av Katarina 

Kuick respektive Ida Junker från Fabula Storytelling och genomfördes i september 2016. Drygt 

50 medarbetare från Götabiblioteken deltog. 

Utvärderingen visade att deltagarna var övervägande positiva. Mest uppskattades övningarna, 

tipsen och inspirationen och det gällde både skriv- respektive berättarseminariet.  78 % svarade 

att de hade eller planerade att arbeta mer med skrivande och berättade. 

 

                
 

Gemensamt tema: Läs bara! – Att möta något nytt – Vidgade vyer 

I samband med utvärderingen av första året konstaterade projektgruppen att det kunde ge mer 

genomslag om biblioteken genomförde en eller flera aktiviteter kring ett gemensamt tema. 

Förslaget togs till styrgruppen som gav processledarna i uppgift att välja tema. Det blev ”Läs 

bara! – Att möta något nytt”. Biblioteken kunde göra aktiviteter kring temat under hela hösten, 

men valde att ha fokus på vecka 47. 

 

Vidare valde processledarna också att fokusera på en bok. Valet föll på boken Ankomsten av 

Shaun Tan. Det är en bilderbok som ansågs kunna användas även för dem som inte kan svenska 

så väl än. Bokens tema, med en man som måste söka efter ett nytt land och hem för sin familj, 

kändes också aktuell. 
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Marknadsföring 

Från september 2015 till november 2016 har vi månatligen haft en annons i tidningen Extra 

Östergötland. I annonsen har vi listat Läsvågen-aktiviteter på biblioteken för den kommande 

månaden. Vi valde Extra Östergötland eftersom den delas ut gratis på bussar och pendeltåg i 

Östergötland och därmed når även de som inte prenumerar på en dagstidning. 

En av processledarna föreslog att vi skulle ha en gemensam kasse som kunde delas ut till 

biblioteksbesökare och i samband med Läsvågen-aktiviteter. Det blev en svart och en 

naturfärgad kasse med Läsvågen-loggan. Den naturfärgade användes bland annat för att barn 

skulle kunna måla på sidan utan logga. 

 

Vi tog även fram en rollup som kunde användas i samband med Läsvågen-aktiviteter, men 

eftersom vi valde att lyfta bibliotekens uppdrag i texten på rollupen, är den tidlös och kan 

användas även efter att projektet är avslutat. 

 

Samhällskommunikatörer 

Strax före årsskiftet 2015/2016 var utvecklingsledaren Annika Holmén och projektledaren för 

Läsvågen inbjudna till möte med samhällskommunikatörerna för att prata om läslustarbete och 

om Läsvågen. Det var ett inspirerande möte som ledde till att vi utvecklade ett av de 

kursmoment som samhällskommunikatörerna går igenom med nysvenskar – block 10 om barns 

rättigheter – där vi gjorde tre nya sidor i deras presentationsmaterial. 

 

Den första sidan handlar om fakta kring barns rättigheter vad gäller språk och fakta om 

språkutveckling. Den andra sidan visar exempel på vad man göra för aktiviteter för att stärka 

barnets språkutveckling och den sista sidan innehåller frågor för reflektion. Materialet används 

sen april 2016.   

 

Bibliotekens aktiviteter 

Här följer beskrivningar av bibliotekens arbete med Läsvågen. Det är korta redovisningar av 

deras aktiviteter, målgrupper, kommunikation,  mötesplatser och samarbetspartners. 

Beskrivningarna avslutas med  lärdomar och utvärdering. 
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Boxholms bibliotek 

 

”Det har också varit givande att träffa andra kollegor inom projektet. Man snappar alltid upp 

någonting, stort och smått. Det bidrar till Götasamarbetet.” 

Gen Larsson, processledare 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Boxholm har genomfört elva aktiviteter. Exempel på aktiviteter är författarbesök med Sara 

Lövestam, poesiverkstad, filosofiska caféer, sommarboken för vuxna, sommarboken för barn, 

boksnack, bokbubbel & pyssel på torget, sagostunder med pyssel i Malexander och tvåspråkiga 

sagostunder. 

De filosofiska caféerna var uppskattade och biblioteket valde att fortsätta med dem 2016. Det 

nya för 2016 var att deltagarna ledde samtalen istället för en medarbetare från biblioteket. 

 

Man prövade att ha språkcafé eftersom flyktingarna i Boxholm frågade efter det. Det kräver dock 

att det finns svenskar som kommer och att det är en kontinuitet i träffarna. 

Målgrupper och kommunikation 

Biblioteket har haft aktiviteter för både barn, ungdomar och vuxna. De tvåspråkiga 

sagostunderna (svenska och arabiska) har fungerat mycket bra. bra. Vid samlingen på 

biblioteket har barnbibliotekarien först läst på svenska och sen den arabisktalande kvinnan på 

arabiska. 

Biblioteket tog fram kommunikationsplan för aktiviteterna 2015. 

 

Mötesplatser 

Biblioteket har ytterligare utvecklats som mötesplats under de aktiviteter som anordnats inom 

Läsvågen. 

Samarbetspartners 

Biblioteket har inte samarbetat med någon specifik organisation. 

Lärdomar/utvärdering 

Filosofiska caféer kom igång tack vare Läsvågen. Det har fallit mycket väl ut och deltagarna har 

velat fortsätta att träffas. En del av dem som har kommit på filosofiska caféet, har också kommit 

på boksnack och tvärtom. 

De som var med i boksnack ville också fortsätta träffas. Boksnack är en bra form att arbeta med 

eftersom läsaren inte förbinder sig till många träffar. Alla kanske inte vill delta i en traditionell 

bokklubb utan bara komma vid enstaka tillfällen då en bok man själv är intresserad av ska 

diskuteras. Det är bra att ha stöd i de tips på bokcirkelfrågor som deltagarna fick vid 

inspirationsträffarna kring bokcirklande och läsfrämjande november 2015. 
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Personalen i Boxholm hade önskat få fler idéer från projektgruppen på vad man kan göra för att 

locka publik. En lärdom är vikten av att analysera besökarna innan idéerna spikas. 

Personalen upplever att det har varit högt i tak på arbetsplatsen att få pröva olika aktiviteter. De 

har utvecklat sin kompetens i boksamtal och biblioteket har etablerat efterlängtade och 

välbesökta filosofiska caféer. Man kommer att fortsätta att jobba med samtal som form för möte. 
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Finspångs bibliotek 

 

”Fördelarna med att ha varit med i Läsvågen är att ha utvecklats som bibliotekarie och att ha 

träffat läsare. Vi har haft mycket pyssel för barn, men nu tänker vi mer lässtimulerande.” 

Ellinor Monell, processledare 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Finspång har genomfört sju aktiviteter. Exempel på aktiviteter är bokcirklar, boktipsardag, 

författarbesök med Anette Skåhlberg och Anna Karolina, skolkonsertvecka, boksamtal med 

personalen och författarkväll i Rejmyre. 

Målgrupper och kommunikation 

Biblioteket har haft aktiviteter för både barn och vuxna. I Finspång har man gjort 

kommunikationsplaner för båda åren. 

Mötesplatser 

Biblioteket har prövat nya mötesplatser som matsalen i huset Bildningen, Kulturhuset i 

Finspång och turistbyrån i Rejmyre. 

Samarbetspartners 

Biblioteket har samarbetat med Curt Nicolin-gymnasiet, Total Media och reklam, Finspångs 

musikskola, Kulturhuset i Finspång och Rejmyre turistbyrå. 

Lärdomar/utvärdering 

Det var nytt för Finspång att arbeta med bokcirklar. Det har utvecklat personalen och man når ut 

bättre till folk. De som har varit med i bokcirkeln har engagerat sig i andra aktivitet som Låna en 

svensk. Bokcirklar har gjort att både bibliotekarier och låntagare har läst böcker de annars inte 

skulle läsa. Man läser även boken på ett annat sätt, får insyn i andra genrer, tänker mer på vad 

man läser och lär sig vad andra uppfattar i litteratur. 

Kravet på att även filialer skulle arrangera minst två nya aktiviteter har gjort att man även 

arrangerat författarbesök i Rejmyre. Man har då tänkt utifrån vad som finns och passar där. Det 

har varit svårare att göra något i Hällestad. På loven har man försökt att göra mer även i 

Rejmyre och till och med i Hällestad. Filialerna har blivit mer levande. 

I Finspång har man utvecklat biblioteket som mötesplats genom att man utökat med språkcafé 

och Låna en svensk. De svenska biblioteksbesökarna som kommer för att låna datorer har 

engagerat sig och flera av de nyanlända kommer till biblioteket för det vet eller tror att de kan 

läsa sig svenska där. Det är många män och unga pojkar. 

Problemet med Låna en svensk blev att hitta ett sätt för hur man skulle kontakta varandra. 

Personerna kom till biblioteket och trodde att de skulle få träffa någon direkt. I Finspång hade 

man så småningom fem svenskar kvar som blev fullbokade hela tiden. Det blev kanske lite för 

mycket för dessa svenskar. 
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I Finspång har man gjort kommunikationsplaner, men varit osäkra på hur de ska användas på 

bästa sätt. Processledaren anser att det kan vara nyttigt att ha en kommunikationsplan, även om 

den som användes i projektet kanske var lite svårjobbad. 
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Kinda bibliotek 

 

” … det kan vara det lilla som är så stort för ett litet barn! Att få en biljett, att gå på ”bio”, att få 

träffa Mamma Mu och Kråkan.” 

Liselott Sebring, processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Kinda bibliotek har genomfört 24 aktiviteter. Exempel på nya aktiviteter är Afternoon tea, 

babybokstund, bokfika för nysvenska mammor, Läsvågsfika, Sommarboken, svensk/somalisk 

sagostund, Boken kommer, bokcirkel för LSS, nyinvigning av Äppelhyllan, skrivarkurs med Fauk, 

kombinerat med författarbesök av Daniel Boyacioglu, sommarboken för vuxna, Mamma Mu på 

förskolorna i Kinda, boksamtal med fritids och Afterdagis med pannkakstema. Man deltog i det 

gemensamma temat med boksamtal om Ankomsten. 

2016 blev processledaren Liselott Sebring och bibliotekarien Anna Ekman Isaksson inbjudna till 

Stockholm och den rikstäckande konferensen angående Sommarboken. Ansvariga för 

Sommarboken hade noterat hur Kinda bibliotek hade jobbat med Sommarboken de senaste åren 

och bad dem berätta om det på konferensen. Eftersom de hade haft Sommarboken som 

Läsvågen-aktivitet kunde de även berätta om detta och visa upp Läsvågen-kassarna. 

                

Målgrupper och kommunikation 

Exempel på målgrupper man arbetat med är arbetande vuxna/pensionärer, föräldrar och deras 

bebisar (visade sig främst vara förstagångsföräldrar), Kindas nysvenska mammor som har ett 

barn under ett år hemma, skolbarn, förskolebarn med olika etnicitet, låntagare som av olika 

anledningar inte har möjlighet att själv besöka biblioteket, läsintresserade personer och 

cafébesökare, brukare inom daglig verksamhet, särskola och deltagare inom LSS samt deras 

personal, ungdomar 16-25 år, en grupp elever på SFI, förskolebarn i Kinda och Pärlan i Rimforsa 

(öppna förskolan) och inskrivna fritisbarn som för dagen vistas på fritis samt arbetande 

personal. 

Kinda bibliotek har gjort kommunikationsplan för båda åren. 
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Mötesplatser 

Biblioteket har prövat nya mötesplatser som familjecentralen Pärlan, förskolor i Kinda, 

Bagarboden i Rimforsa, aktivitetshuset Kåken, Kinda lärcentrum, fritis på Rimforsa skola och 

Annas café. 

Samarbetspartners 

Exempel på organisationer man har samarbetat med är barn- och utbildningsförvaltningen, 

öppna förskolan, Åtvidabergs FF,  Arbetsförmedlingen, förskolorna i Kinda, Komhall, 

Bagarboden i Rimforsa, LSS och särskolan, FAUK – Föreningen för Alternativ 

Ungdomsverksamhet i Kinda, Kinda lärcentrum och bokombuden på förskolorna.         

Lärdomar/utvärdering 

I Kinda upplever personalen att det har varit väldigt fritt för vad man fick räkna som Läsvågen 

vilket har gett möjligheter. Föräldrar och barn i Rimforsa uppskattade att bibliotekarien kom till 

öppna förskolan och var på plats där, men föräldrarna har därefter flyttat sina träffar till 

biblioteket för att kunna kombinera med lån. 

Biblioteket i Kisa har också hittat nya former för läsfrämjande, till exempel babybokstund med 

nysvenska mammor. Både form och målgrupp var ny.  Man samlade mammorna i fyra träffar. 

Det fungerade bra tack vare personal på öppna förskolan som kunde ge adresser till föräldrar 

och hjälpa till med fika som inramning. Detta har gett en insikt om hur bra det kan vara med 

samarbete med andra organisationer. Det har också visat att det är bra att ta klivet ut till den 

plats där målgruppen finns och sen ta med dem till biblioteket. 

2015 hade aktiviteten Sommarboken två träffar på varje bibliotek. Avslutningen hölls på en 

idrottsplats tillsammans med en idrottsförening. Kombinationen fotboll och läsning var ny för 

Kinda bibliotek. Sommarboken 2016 hade boksamtalstema med författaren Anna Janssons 

böcker. 

Kinda kommer att fortsätta att arbeta med kommunikationsplaner. Man har förstått vikten av 

dem och vill bli bra att formulera dem. De fortsätter med bebissagostund med nysvenska 

mammor och med bokcirkel. Det finns intresse för det eftersom det också fyller en social 

funktion. De vill även fortsätta med boksamtal med personalen.  Det är mycket annat som också 

ska hända, men boksamtalen gav mycket till gruppdynamiken. 
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Linköpings bibliotek 

 

”Vi delade ut en boktipsbroschyr till alla föräldrar som var med på Bokkalaset och vi har 

konstaterat att vi fick besök av familjer som vi inte tidigare sett hos oss som hade med broschyren 

med sig och ville låna de tipsade böckerna.” 

Anette Lundgren, Malmslätts bibliotek 

”En trevlig utmaning att utforma en Läscaféaktivitet kring ett på förhand givet tema.” 

Sofie Johansson, Lambohovs bibliotek 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

På huvudbiblioteket, närbiblioteken i Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, 

Skäggetorp, Ryd och bokbussen har man genomfört 39 aktiviteter. 2015 valde man att fokusera 

på att bemästra hur man formulerar och använder kommunikationsplaner för att sedan omsätta 

den kunskapen under 2016 och de aktiviteter som då genomfördes. Exempel på aktiviteter är 

intern bokcirkelworkshop, Bokskatten, biblioterapi, bokcirkelträffar med Ankomsten, bokcirkel 

med Linköpings fristadsförfattare Housam Al-Mosilli, pyssel med vikning av pappersfåglar, 

Berättarfestival, Bokmässan Läsa på olika sätt, författareftermiddag, Att möta något nytt för LSS, 

Listiga och modiga djur, Läs- och berättarcafé, Six word stories, utställning på temat Att möta 

något nytt, bokklubb Bokslukarna, Läscafé med Ankomsten, Stop-motion-verkstad, interaktiva 

sagostunder, boksamtal/ berättargrupp 11-14 år, bokcirkel för föräldralediga, bokcirkel och film 

på engelska, bokkalas på förskola, visning av Ankomsten som film, bilderboksbio ”Mera fart 

Mamma Mu”, lättläst bokcirkel, lättläst bokklubb, samarbete Ung Puls, boksamtal om Ankomsten 

på språkcafé och sagostund och skapande med Passagen. 
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Målgrupper och kommunikation 

Exempel på målgrupper biblioteket har försökt nå är SFI elever, LSS-boende, personer med 

funktionsnedsättning, daglediga personer boende i stadsdelen Lambohov, förskoleföräldrar, 

pedagoger, barn som är mellan 10-13 år och gillar att läsa böcker, daglediga vuxna män, 

föräldralediga personer med barn under ett år, vuxna personer som är intresserade av litteratur 

och av att prata engelska, vuxna som redan läser och vill ha tips och nya utmaningar, personal 

som jobbar med/avser jobba med bokcirklar/boksamtal, 11-14 år, människor i alla åldrar som 

bor i Ljungsbro med omnejd, nya svenskar som behöver träna på att läsa, uttala och förstå 

svenska, alla litteraturintresserade i Johannelund, den grupp som brukar komma på Läs- och 

berättarcafé, barn från 5 år, unga i Skäggetorp 16-25 år, barn och pedagoger på fritids-

avdelningen Stora blå, gymnasieelever i åk. 3, ordinarie bokcirkeln för vuxna, och ordinarie 

Bokklubben 10-12 år och personer med svenska som andraspråk. 

Mötesplatser 

Huvudparten av aktiviteterna har skett på biblioteken, men man har även varit på förskola, i Ung 

Puls lokaler och filmvisning hemma hos deltagare. 

Samarbetspartners 

Exempel på samarbetspartners är Vuxenskolan, Birgittaskolan, volontärer och kulturarbetare 

inom Idémagasinet, förskolechef, specialpedagog och pedagoger på förskola, FUB, fritidsledare 

för LSS i kommunen, Kommunikationsavdelningen vid Linköpings kommun, Röda korset, Ung 

Puls, ABF Östergötland, Fritidsavdelningen Stora blå, Globala Linköping, som arrangeras av 

teknik- och samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun, dagbarnvårdare i Linghem och 

förskolor och familjedaghem i Ryd. 

Lärdomar/utvärdering 

Linköpings bibliotek fokuserade Läsvågen-arbetet på kommunikationsplaner under 2015. 

Vinsten blev att man checkar av kommunikationsplanen hela tiden och att man fyller på. Den 

kan användas i genomförandet av aktiviteten och man har något att utgå ifrån. Tack vare 

kommunikationsplanen skärskådar man sin aktivitet på ett annat sätt. 

Under Läsvågen-projektet har man gjort kommunikationsplaner för alla aktiviteter, men i 

fortsättningen blir det kanske i första hand för de större aktiviteterna. 

Att hitta målgrupper kan dock vara lika svårt som tidigare. Att informera är fortfarande svårt 

och det gäller att hitta på nya sätt. Linghem har lånat ut bokpåsar på BVC. Det gav mycket 

interaktivitet med personal och föräldrar. Linghem blev som ett nytt bibliotek. 

På huvudbiblioteket har man utvecklat mötesplatsen Växthuset inne i bokhallen. En av 

högläsarna har läst högt för de äldre som kommer från äldreboende. Även språkvänner har 

träffats i Växthuset. 

Linköping vill jobba mer med boksamtal och bokcirklar. Det är positivt att få fokusera på "det 

sociala läsandet". Det viktigaste för dem är att man har fått igång en arbetsgrupp som fokuserar 

på läsfrämjande för alla målgrupper, inte bara barn.  
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Mjölby bibliotek 

 

”Att få bolla idéer med övriga processledare, med kollegor på biblioteken i Mjölby och sedan testa 

dem i verksamheten har givit mervärde både till biblioteksverksamheten, bibliotekspersonalen och 

våra låntagare. De nya koncepten har varit uppskattade.”  

Emelia Sundblad, processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Mjölby har genomfört tolv aktiviteter. Dessa är teater- och musikföreställningen Pettson och 

Findus, boksnack, ” Träffa en …”, Babblarna och skrivarworkshops. 

                

Målgrupper och kommunikation 

Målgrupperna har varit barn - förskolebarn 2-3 år, barn 3-5 år och kommunens 5-åringar – och 

vuxna från gymnasieåldern och uppåt som tycker om att träffas och prata om böcker. 

Man har gjort kommunikationsplaner för båda åren. 

Mötesplatser 

Aktiviteterna har uteslutande genomförts på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. 

Samarbetspartners 

Biblioteken har samarbetat med förskolor och med varandra. Det senare har varit en viktig 

utvecklingsaspekt för medarbetarna. Bibliotekets lokala mål för Läsvågen var att öka samarbetet 

mellan de som jobbar med målgruppen barn på filialerna, att man skulle lära känna varandra 

och ta vara på varandras kompetenser. 

Lärdomar/utvärdering 

Inledningsvis var det barnbibliotekarierna i Skänninge och Mantorp som var ansvariga för 

Läsvågen-aktiviteterna för Mjölby kommun. För 2015 satsade man på en föreställning om 

Pettson och Findus. Föreställningen var riktad till 5-åringar, men särskolan bad om en extra 

föreställning för sina elever på 10-18 år.  
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Över tid väckte barnbibliotekarierna vuxenbibliotekariernas intresse för att ta hand om 

aktiviteten Boksnack på alla tre biblioteken. De blev intresserade då de fick ta ansvar för att 

skapa affisch och välja bok. I Mjölby blev skönlitteraturbibliotekarien nyfiken på att starta en 

läsecirkel. I boksnacken använde man Aidan Chambers modell för samtalet. 

Man har i första hand kommunicerat via affischering, hemsida och facebook. Bibliotekarierna 

tog då hjälp av kompetens på Mjölby bibliotek och funderade först senare på att man skulle 

kunna ta hjälp av ansvarig för webben på filialerna också. 

Sedan arbetet med Läsvågen inleddes tänker de en nivå djupare. Varför väljer jag den här sagan? 

Vad kan det här arbetet ge den här målgruppen? De kanske kan ta med det hem till sin 

verksamhet i förskolan, komma tillbaka och få en ny upplevelse. Man gör något som får upp 

intresset för läsning och kroppen och sinnen. 

Barnbibliotekarierna valde att utveckla den mall för kommunikationsplan som skulle användas i 

Läsvågen och gjorde en egen kommunikationsmall för barngruppen som de sen introducerade 

till övriga på biblioteket. 

De tycker att det varit bra att vara två processledare som stödjer varandra, diskuterar och bollar 

idéer. 
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Motala bibliotek 

 

”Ett av de mest välbesökta barnarrangemangen på Motala bibliotek i Läsvågenregi var när en 

brandman kom och läste Arne Norlins bok ’Här kommer brandbilen’ för de yngre barnen och sedan 

visade han dem brandbilen som han parkerat utanför biblioteket. Vi hoppas på att det kommer 

minst lika många besökare nästa år när bland annat polisen kommer och läser.” 

Cecilia Dilnot-Smith, processledare och Evelina Ottosson, barnbibliotekarie 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Motala bibliotek har genomfört 15 aktiviteter, där de flesta genomfördes 2016. Fyra av dem har 

varit på biblioteket i Borensberg och en i Tjällmo. Flera av dem har genomförts vid flera tillfällen 

som Sagor ute och inne och Småbarnscafé. Ytterligare ett sådant exempel är Mångspråkig 

mediebuss, ett projekt där bokbussen under sju lördagar besökte olika stadsdelar i Motala för 

att biblioteket skulle nå ut till bland annat invandrarbarnfamiljer. 

Exempel på andra aktiviteter är Nobelkväll, Tjejkväll på Borensbergs bibliotek Barn, språk och 

böcker, Jobb på hjul, Poesiafton på arabiska, Teckna manga, Sagor på olika språk,  Världspoesi-

dagen, föreläsning "Författare jag mött", skrivövning med Katarina Genar, boksamtal om 

Ankomsten och trädgårdscirkel. 

 

                

 

Målgrupper och kommunikation 

Exempel på målgrupper som Motala har vänt sig till är vuxna besökare, föräldrar och 

förskolepedagoger, barn i förskoleålder, arabisktalande och svenskar, barn och föräldrar med 

annat modersmål än bara svenska, barn i åldern 3-6 år, småbarn och småbarnsföräldrar, barn 

mellan 6-11 år, barn från 12 år och uppåt och invandrare och svenska i alla åldrar. 

Motala bibliotek har en gemensam kommunikationsplan för bibliotekets verksamhet och 

arbetar konsekvent med affischer, information på facebook och månadblad. 
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Mötesplatser 

Aktiviteterna har i första hand skett i biblioteken. I Motala var man även på parkeringen utanför 

i samband med Jobb på hjul-aktiviteten samt stadsparken. 

Samarbetspartners 

Biblioteken har samverkat med Logopedmottagningen Motala, förskolor, Räddningstjänsten 

Motala, Vatten och Avfall, Folkuniversitetet, Visans vänner och Hembygdsföreningen i Tjällmo. 

Lärdomar/utvärdering 

Motala bibliotek hade ett annat läslustprojekt, Motala läser, som genomfördes strax innan och 

delvis samtidigt med Läsvågen. Det blev lite mycket för personalen och var svårt att hålla isär 

vad man gjorde i vilken regi. Samtidigt har kompetensen för att utveckla biblioteket som 

mötesplats stärkts. Man kommer att fortsätta med läslustarbetet och att utveckla biblioteket 

som mötesplats. 
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Norrköpings bibliotek 

 

"Tänk så många nya aktiviteter som har genomförts på biblioteken på grund av Läsvågen!” 

Marita Hjärpe, processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Norrköpings stadsbibliotek och dess filialer Eneby, Hageby, Krokek, Skärblacka, Vilbergen, Åby 

och Östra Husby, har genomfört 30 aktiviteter. En av dem var att berätta sagor i formen av 

bilderboksbio. Idén har spritt sig inom Norrköpings kommuns bibliotek och har även börjat 

genomföras för förskolor. Den ska också ingå i bokleksaktivitet, en introduktion till biblioteket 

för 6-åringar, och kallas då bokbio. 

En annan aktivitet utvecklades av en bibliotekarie i  Hageby, med inspiration från ett museum i 

Bronx, New York, där ungdomar fick göra tidningar och utställningar. Bibliotekarien i Hageby 

pratade med några ungdomar som besökte biblioteket, vilket ledde att de själva fick skapa en 

tidning, Balter – Ung i Hageby. 

Andra exempel på aktiviteter är Sommarboken, högläsning, infokväll för förskolepedagoger, 

skaparverkstad, Häxan läser spökhistorier med pyssel och spökjakt, sagostund, bokcirkel, 

Läslust, bokcirkel för föräldralediga, Norrköpings bokfestival, bokcirkel för demenssjuka, 

lördagskul för barn,  Sagor i centrum, samtalscirklar med boken Ankomsten, boksamtal, 

bibliotekslek, bokcirkel för unga vuxna, Svenska med baby,  Teaparty med Alice i Underlandet 

och LasseMajas Detektivbyrå & bokmysteriet. 

 

                
 

Målgrupper och kommunikation 

Exempel på målgrupper är 5-åringar vid förskola och dagbarnvårdare, elever från årskurs 4 till 

6, ungdomar i åldern 15-20 år med olika nationell och kulturell bakgrund, barn i åldrarna 3-5 år 

och deras föräldrar, förskolepedagogerna i närområdet i Kolmården, 10-12-åringar, nya 

besökare, demenssjuka och anhöriga, elever som går A-kursen på SFI 2, elever på kursen 

Svenska som andraspråk i vardagen på Marieborgs Folkhögskola, all personal på Vilbergens 

bibliotek, förskoleklasser från Åbymoskolan, Sandtorpsskolan och Jurslaskolan, personer som är 
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föräldralediga och har intresse av boksamtal, unga vuxna, föräldrar med små barn, nyanlända 

som vill träna språket och ta del av hur det är vara förälder i Sverige och skollovslediga barn 8-

12 år.  

De flesta av biblioteken har gjort kommunikationsplaner till sina aktiviteter. 

Mötesplatser 

Aktiviteterna har i huvudsak skett på biblioteken. Vid ett tillfälle användes Kolmårdens 

Familjecentral. 

Samarbetspartners 

Samarbetsparterna är desto fler och där ingår bland annat Hageby fritidsgård, Kolmårdens 

Familjecentral, förskoleorganisationen i Kolmården, Familjecentralen/Öppna förskolan, 

utbildningsförvaltningen, enskilda skolor, övriga kommunala kulturinstitutioner, ABF, 

Berättarnätet Sverige, Norrköpings kulturskola, Läslustprojektet (Kulturrådet) Östgötateatern, 

Hemslöjden, SFI på Komvux i Norrköping och Marieborgs Folkhögskola, Skarphagsskolan, 

Ektorpsringens skola och Vilbergsskolan, Svenska med baby, Arvsfonden, Röda Korset, SFI, 

KomVux, Sensus och samverkan mellan filialerna. 

Lärdomar/utvärdering 

Personal upplever att kommunikationsplaner ger en överblick även om man inte alltid har gått 

tillbaka till dem. Alltfler använder dem dock. Bokfestivalen 2015 har också lärt personalen 

vikten av marknadsföring och att nå ut. Det är svårt, men det blev bättre 2016. Man hade stora 

affischer runt hela biblioteket och fick ett reportage innan i press. Flera aktivitetsansvariga 

beskriver i utvärderingar att det är viktigt att vara ute i bra tid i förväg och använda sig av 

många kanaler för att försöka nå ut till så många som möjligt, till exempel att besöka BVC  och 

öppna förskolor för att sprida information. 

I olika bokcirklar har man fått värdefulla lärdomar som den för 10-12-åringar på Östra Husbys 

filial. Det kan finnas både positiva och negativa aspekter med en grupp som redan känner 

varandra, men ansvariga för bokcirkeln anser ändå att det är mer önskvärt med en blandad 

grupp med både tjejer och killar. I just detta exempel funderade ansvarig på att testa att dela ut 

olika ”ansvarsområden” till deltagarna. Var och en får en egen fråga (var utspelar sig 

berättelsen? stad/land/dåtid/nutid/framtid t.ex.) att fundera kring som de sedan får berätta för 

de andra. Tanken är att man då måste lyssna på varandra och att man slipper att bli avbruten 

när man talar. 

I en annan bokcirkel för unga vuxna insåg man att de inte vet vilka böcker det finns för dem, inte 

ens de som läser mycket. På något vis behöver man nå ut till dem med boktips. Samtidigt är 

ungdomar fantastiskt bra på att prata om böcker och läsupplevelser. 

På Norrköpings bibliotek räknar man med att fortsätta med cirklar för föräldralediga och 

bilderboksbio. SFI-grupperna vill också fortsätta med bokcirklar. Även om det är svårt att nå all 

personal, anser processledaren att det vore kul att fortsätta med boksamtal på till exempel APT-

möten. Det är både grupputvecklande och läsfrämjande.  
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Söderköping bibliotek 

 

”Vi är generellt sett bra på att sprida information men Läsvågens inriktning på 

kommunikationsplan är ytterligare en påminnelse.” 

Johanna Hellstrand, verksamhetsansvarig och processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Söderköping har genomfört åtta aktiviteter under projekttiden. Ett av dem är Hemliga sällskapet 

som skett i samverkan med bildpedagog från Kultskolan. Man ville pröva något nytt 

innehållsmässigt i form av text och bild samt att målgruppen skulle kunna påverka innehållet i 

träffarna. I Hemliga sällskapet arbetade man med berättelser och eget skapande i cirkelform för 

10-12-åringar. Man skapade en speciell plats att kliva in i. Det var även viktigt att skapa 

ceremonier för att rama in det hela. Varje träff startades och avslutades på samma sätt och hade 

teprovsmakning mitt i. 

Man marknadsförde aktiviteten genom att skicka information till skolor, affischera på bibliotek 

och bokhandel, skicka information till bibliotekspedagoger, informera på facebook via föräldrar 

med mera och barnen berättade för varandra. 

Exempel på andra aktiviteter man gjort i Söderköping är Sagokurs på Stinsen, höstlovsklubb 

med läsinspiration och skapande, magiskt berättande, boktips för läsecirkel och allmänhet, Att 

möta något nytt - föreläsning med Zulmay Afzali, boksamtal på APT och ”Läs i sommar, cirkla i 

höst”. 
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Målgrupper och kommunikation 

De målgrupper man har jobbat med är barn på fritiden, 8-12 år, barn 3-6 år, läsecirkel och 

allmänhet, unga vuxna och vuxna i Söderköping som vill få en bredare förståelse av flyktingars 

situation, samtlig personal vid biblioteket, 10-12-åringar under deras fritid och vuxna som är 

intresserade av att dela och diskutera sin läsupplevelse med andra. 

Biblioteket gjorde kommunikationsplan för 2015 års aktiviteter. 

 

Mötesplatser 

Aktiviteterna har genomförts på biblioteket. 

Samarbetspartner 

Söderköpings bibliotek har samarbetet med Kulturkontoret och Kulturskolan. 

Lärdomar/utvärdering 

Personalen på biblioteket tycker att det är svårt att säga om de har nått några andra målgrupper 

än tidigare. De önskar att det kunde ha varit några fler deltagare vid någon aktivitet. 

Söderköpings bibliotek har firat 100-årsjubielum så Läsvågen kom lite fel i tid. 

Även om man inte gjorde en kommunikationsplan 2016 så har Läsvågen blivit en påminnelse 

om att det är bra att göra kommunikationsplaner. Läsvågen har även varit ett tillfälle att låta sig 

inspireras av vad som görs av andra Götabibliotek. Därför har processledarmötena varit bra.  
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Tranås bibliotek 

 

”Tänk alltid på vad syftet med det du gör är. Varför är det viktigt att starta en bokcirkel eller köpa 

in nya möbler? Vad ligger för drivkraft bakom ett beslut? Det underlättar i planeringen. ” 

Johanna Hammarström, processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

På Tranås bibliotek har man genomfört 14 aktiviteter som till exempel Sommarbokfest, Tema 

Indien, boklåda till husvagnen, Kick-off Nya sommarboken, bokfika kopplat till Sommarboken, 

bokklubb, boksamtal med personalen, föreläsning av Vladislav Savic om Syrienkonflikten och 

dess grannländer och Tema Historia. 

 

 

 

Målgrupper och kommunikation 

De målgrupper man velat nå är barn och unga i Tranås, alla som är intresserade av att läsa 

böcker med tema Indien, vuxna i Tranås, bokcirklar på biblioteket och andra vuxna och 

pensionärer som är lediga dag-tid, alla som var med i Sommarboken, allmänheten, nysvenskar, 

skolklasser, barn 9-12 år, personal på Tranås bibliotek, Piratensällskapet och äldre än 15 år.  

Mötesplatser 

Förutom biblioteket har man använt en husvagn vid skateparken, Piratenhuset/ 

konstföreningens hus och Eksjö stadsmuseum. 

Samarbetspartners 

Tranås bibliotek har samarbetat med Regionbibliotek Jönköpings län, Simhallen, 

Ungdomsgården Epic, Erikshjälpen och Sommenbygdens folkhögskola. 

Tranås har gjort kommunikationsplaner för båda åren. 
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Lärdomar/utvärdering 

Man har utvecklat Sommarboken med att arrangera kickoff och tillfälle till personliga boktips 

som ges under sommaren. 

Utställningar och författarbesök fungerar bra. Att ha en metod, till exempel att man har ett tema 

att arbeta med, tvingar en att tänka till. Det blir inte sporadiskt, utan hänger ihop. 

Man har även börjat koppla ihop aktiviteter för barn och ungdomar genom att använda teman 

även där.  

Tranås har utvecklat mötesplatsen i sina cirklar. Man har till exempel köpt in nya möbler till 

ungdomsrummet där man kan sitta och föra samtal. Det har lett till att det är lättare att få 

ungdomar att spela brädspel. 
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Vadstena bibliotek 

 

”Att förbereda ett boksamtal med barn och ungdomar tar mer tid. Jag måste vara mer noggrann, 

jag kan inte förlita mig på att barnen driver samtalet framåt. Jag måste kunna styra upp samtalet 

så att det blir meningsfullt. Som vuxen kan jag förstå på ett sätt som en trettonåring kanske inte 

förstår. Man får man förklara genom att ställa frågor. Man får hjälpa dem att förlossa vissa saker.” 

Urban Bäckström, processledare och chef 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Vadstena bibliotek har genomfört fem aktiviteter. Ett exempel är Litterär stadsvandring som har 

skett både till fots i Vadstena och som sittande variant på äldreboendet Wasagården och med 

yngre pensionärer i biblioteket. Andra exempel på aktiviteter är läsecirklar med barn, Pippi 

Långstrump-sagostunder, boksamtal med fyra-åringar, boksamtal om västgötsk humor i 

litteratur och folkminne, samtal om den muntliga berättelsen som litteratur, bokcirkel och 

bibliotekets läsecirkel. 

                        

Målgrupper och kommunikation 

Målgrupperna för aktiviteterna har varit barn i 10 – 14 årsåldern, barnfamiljer, 4-åringar, 

Borghamns hembygdsförenings medlemmar, kulturintresserade och vuxna.  

Biblioteket har inte arbetat med kommunikationsplaner. 

Mötesplatser 

Förutom bibliotekets rum har man använt parken utanför biblioteket, Borghamns 

hembygdsgård och den lokala bokhandeln som mötesplatser. 

Samarbetspartners 

Vadstena bibliotek har i sina aktiviteter samarbetat med Förskolan Blanka och Borghamns 

hembygdsförening. 
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Lärdomar/utvärdering 

Aktiviteterna har i stort fungerat som det var planerat. Stadsvandringen behövde kortas i tid 

från en och halv till en timma. Personalen har också insett att det vid sagoläsning för yngre barn, 

är bra att kombinera stillasittande lyssnande med ögonblick där barnen får röra sig.  

Vadstena bibliotek fortsätter med cirklar och samtal och skall 2017 även satsa på högläsning.  
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Valdemarsviks bibliotek 

 

”För att beskriva projektet med en liknelse har Läsvågen varit kol till lokomotivet som fört oss som 

bibliotek framåt.” 

Lina Schröck, processledare 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Valdemarsviks bibliotek med filialer i Gusum och Ringarum har arrangerat 28 olika aktiviteter. 

Flera har genomförts vid flera tillfällen. I Kärleksutställningen fick barnen skriva och rita bidrag 

via sina skolor. 68 barn deltog. Bilderna visades på overheadduk på biblioteket. Andra 

aktiviteter har varit bokcafé, filosofiskt forum, Getingars sociala liv, tippning och direktsändning 

av nobelpristillkännagivande i litteraturpriset 2015, Pippi Långstrump-vecka, bokskola, bokprat 

och Bokjury-arbetet, författarafton, Sommarboken, Gusumsvitlöken & Valdemarsviksrosen – 

växter med lokal historia, boklåda till Garveriet, Kärlek och trolldom, Världsbokdagen, Syrien 

och flyktingarna – bakgrund och läget idag, bokcirkel, bokcirkel på lätt svenska, genrelektioner 

och Kärlek på biblioteket. De har även informerat om Legimus på skolorna. 

               

Målgrupper och kommunikation 

Exempel på målgrupper är svensktalande vuxna, vuxna besökare som inte vanligen besöker 

biblioteket, vuxna, 0 till 16 åringar, förskolor, förskolan till högstadiet, vuxna intresserade av 

Olof Palme, 6 till 16-åringar, de med intresse för kultur- och odlingshistoria oavsett bakgrund., 

de som är 13 år och uppåt, omsorgen, personer som har olika funktionsnedsättningar, 

asylsökande/nyanlända som behöver lära sig mer om det svenska språket och klass 2 och 3 på 

Ringarums skola. 
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Valdemarsviks bibliotek har gjort kommunikationsplan för respektive år. 

 

Mötesplatser 

Förutom biblioteken har man haft aktiviteter på Folkets hus i Gusum, Ringarums skola och 

andra skolor i kommunen. 

Samarbetspartner 

I Valdemarsvik har man samarbetat med förskola, författare, föreläsare, mellan filialerna, mellan 

skolor, klasser, lärare, Folkets hus, Fritids- och ungdomssamordnaren i kommunen, Röda korset 

och flyktingsamordnaren. 

Lärdomar/utvärdering 

Genom Läsvågen har Valdemarsviks bibliotek ökat antalet aktiviteter och lärt sig tänka mer 

besöksinriktat. Genom kommunikationsplanen har de kunnat revidera och sätta ord på rutiner 

samt förbättra dem till de olika målgrupperna. Läsvågen har även gjort att de har blivit mer 

noggranna med att rikta aktiviteter till fler målgrupper i kommunen. 

De workshopar man fått ta del av genom Läsvågen-projektet, har varit ett stöd i arbetet med 

cirklar och varit väldigt uppskattat från personalen. Projektet har även gjort att de fått en bättre 

överblick över aktiviteterna, aktiva låntagare och utlån i övrigt. 

 

Genom projektet kan man följa förändringar genom att de upptäckt skillnader i 

biblioteksstatiktiken och att aktiviteterna har gett synliga inryck på statistiken (se ovan).   

Dock har det ibland känts stressande att hinna med att göra aktiviteter på filialer. 

Läsvågen har varit en bra inspirationskälla för att starta upp bokcirklar. Personalen har lärt sig 

mycket av projektet och det de har lärt sig om cirklar, kommunikationsplaner och hur man ska 

nå ut till alla målgrupper inom kommunen är något som de kommer att bära med sig.   

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Antal aktiva låntagare
på Valdermarsvik bibliotek

År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015
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Ydre bibliotek 

 

”Efter våra förutsättningar har vi försökt skapa aktiviteter för både barn och vuxna. Att nå 

förskolebarn under tiden de vistas i förskolan är tacksamt och man når alla. Att nå ut till vuxna och 

tonåringar med syfte att öka läsintresset och nå nya låntagare upplever vi som svårt. Glädjande 

nog är många bokcirklar igång ute i byarna och här har vi kunnat hjälpa till med bokförsörj-

ningen. Att vänner och grannar läser tillsammans och tipsar varandra om böcker skapar 

läsintresse och en gemenskap kring läsningen.” 

Elisabet Saxholm, processledare och bibliotekschef vid inledningen av Läsvågen 

”Jag är väldigt glad över att ha varit med på ett hörn i slutet av Läsvågenprojektet. Idébanken och 

möjligheten att nätverka med andra processledare har varit betydelsefull för mig som ny i rollen.” 

Christine Åström, processledare och bibliotekschef i Ydre sedan september 2016 

 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Ydre bibliotek har genomfört 15 aktiviteter. Exempel är Astrid Lindgren-tema, Författare i 

Sommenbygd, Möte med Ydre-författare, Sommarboken, Fira Pippi på biblioteket, 

biblioteksinformation, Kära Kajsa, Så gör prinsessor och prinsar, Alfonstider, böcker till Ydre 

Ridklubb, workshopar med SVA, Världsbokdagen 23 april, Världsbokdagsveckan 2016 och 

öppen bokcirkel med Ankomsten av Shaun Tan. 

 

 
 

Målgrupper och kommunikation 

Målgrupper för aktiviteterna har varit barn i förskola och lågstadium, vuxna 

litteraturintresserade, vuxna lokalhistoriskt intresserade, skolbarn till och med högstadiet, 

pensionärerna i SPF, barn och ungdomar i YRK, årskurs 1-9, ensamkommande flyktingbarn på 

högstadiet och bibliotekspersonalen. 
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Mötesplatser 

Huvudparten av aktiviteterna har genomförts på kommunbiblioteket, men även varit i 

församlingshemmet i Österbymo och Ridklubben. 

Ydre bibliotek har inte arbetat med kommunikationsplaner. 

 

Samarbetspartners 

Biblioteket har i Läsvågen-aktiviteterna samarbetat med barnomsorgen, Österbymos förskola 

Ekorren, SPF pensionärsorganisation och Ydreskolan. 

Lärdomar/utvärdering 

Ydre bibliotek har få anställda och man upplever att det är svårt att få deltagare till 

aktiviteterna. Förr kunde lokala författare dra folk, men nu är det svårare. Folk pendlar till andra 

orter och barnfamiljer kommer inte på lördagar. Utlåning har minskat något. Barnen är mer 

stressade och använder plattor. Även lärarna är stressade när de kommer med klasser. En del 

tycker att bokprat tar för lång tid. Det är svårt att få killarna att läsa. Tjejerna läser mer och de 

läser killböcker också, de är bredare sina val.  

Dock finns minst fem bokcirklar i socknarna i Ydre som biblioteket tar hem böcker till. 

Personalen konstaterar samtidigt att det nog i många bokcirklar är kvinnorna som läser och 

startar cirklarna, liksom att det är mest kvinnor som går med barnen på biblioteket, som själva 

lånar mest och tjejer som lånar på biblioteket.  En utmaning är att få män att läsa och inte minst 

att få papporna att gå på biblioteket med sina barn.  

Ydre bibliotek har hög utlåning till sommarboende. Ridklubben har också tjejer som läser och de 

har erbjudits böcker.  Ett drömprojekt är att samarbeta med skolan, kanske för hela 

Östergötland, till exempel med alla 4:or.  

Den nya bibliotekschefen upplever en positiv respons till de aktiviteter som initierats och 

genomförts hösten 2016.  Aktiviteterna under Barnboksveckan var en av de mest välbesökta 

någonsin.  
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Åtvidabergs bibliotek 

 

”/…/ det är bra att våga testa nya saker, man lär sig för varje gång!” 

Kathrin Johansson, processledare 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Åtvidabergs bibliotek har inte kunnat genomföra så många aktiviteter på grund av 

underbemanning, men har genomfört två aktiviteter under 2016, Gör din egen bok! och Läscafé 

med boken Ankomsten. Som efterdyning till läscaféet, en ”bokcirkel light”, har flera privata 

bokcirkelgrupper frågat efter att få ha träffar på biblioteket. En cirkel kom till biblioteket för att 

se animeringen av Ankomsten och sedan samtala kring den. Biblioteket har också plockat upp 

idéer och tankar och hade det med sig i planeringen inför 2017. 

Målgrupper och kommunikation 

Målgrupperna var barn/ungdomar i åldern 7-12 år respektive vuxna.  

Åtvidabergs bibliotek har inte arbetat med kommunikationsplaner, men tänker på vilka kanaler 

som är viktiga med tanke på målgrupper. Man planerar att skapa kommunikationsplaner för 

kommande aktiviteter. 

Mötesplatser 

Åtvidaberg har använt biblioteket för aktiviteterna och erbjuder biblioteket som mötesplats för 

till exempel SPF:s bokcirkel. 

Samarbetspartners 

Biblioteket har inte samarbetat med några organisationer. 

Lärdomar/utvärdering 

Trots att man kom igång sent i projektet, anser personalen ändå att man har kommit igång med 

tänk kring bokcirklar och samarbeten med andra organisationers bokcirklar där man erbjuder 

biblioteket som mötesplats. 
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Ödeshögs bibliotek 

 

Bibliotekets aktiviteter 

Ödeshögs bibliotek har haft personalbrist under projektperioden, men har genomfört en 

Läsvågen-aktivitet genom att ordna med bokcirkelkassar. 

Målgrupper och kommunikation 

Målgruppen för bokcirkelkassar är bokcirklar. 

Biblioteket har inte arbetat med kommunikationsplaner. 

Mötesplatser 

Ödeshög har utvecklat biblioteket som mötesplats även om det inte har varit uttalade Läsvågen-

aktiviteter. Till exempel lånar olika grupper hembygdsrummet. 

Samarbetspartners 

Inga speciellt arbete har utvecklats med samarbetspartners för Läsvågen-projektet. 

Lärdomar/utvärdering 

Det fanns en aktiv bokcirkelgrupp och det kom ytterligare en grupp som startat bokcirkel själva. 

Den första ville ha input i form av kortlek och i varje bokpåse finns frågor för diskussion. 

Bibliotekarien har gått igenom med bokcirklarna vad som är bra att tänka på både för själva 

cirklandet och för boksamtal. Den andra bokcirkelgruppen kom på att man kan reservera 

böcker. 

Biblioteket har haft samarbeten med andra organisationer i andra aktiviteter än Läsvågen. Det 

är mest ett praktiskt samarbete och det kräver tid. Personalen funderade dock på att ta kontakt 

med fritidsgården för att ordna med deckarklubb. Ödeshögs bibliotek skulle vilja nå tonåringar 

från 16 år och uppåt. Ungdomar kommer tillbaka till biblioteket när de börjar plugga. Det skulle 

underlätta för dem om biblioteket får meröppet. 
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Sammanfattande uppföljning och utvärdering 
 

Projektmål 

 

Antal genomförda aktiviteter 

Två av projektmålen var att respektive bibliotek och filial skulle genomföra minst 2 nya 

aktiviteter per år och att biblioteken gemensamt under projektperioden skulle genomföra 300 

aktiviteter. Utfallet blev följande. 

 

 

 

Bibliotek 2015 2016 

Boxholm 9 2 

Finspång 3 3 

- Hällestad 0 0 

- Rejmyre 0 1 

Kinda (Kisa) 6 10 

- Horn 2 2 

- Rimforsa 3 1 

Linköpings huvudbibliotek 2 9 

- Ekholmen 0 1 

- Johannelund 0 4 

- Lambohov 0 3 

- Linghem 0 2 

- Ljungsbro 0 3 

- Malmslätt 0 4 

- Ryd 0 3 

- Skäggetorp 0 6 

- Sturefors 0 0 

- Bokbussen 0 2 

Mjölby huvudbibliotek 2 2 

- Mantorp 2 2 

- Skänninge 2 2 

Motala huvudbibliotek 1 9 

- Borensberg 1 3 

- Tjällmo 0 1 

Norrköpings stadsbibliotek 5 6 

- Eneby 2 0 

- Hageby 1 0 

- Krokek 2 0 

- Skärblacka 1 0 

- Vilbergen 3 3 

- Åby 0 1 

- Östra Husby 2 4 

Söderköping 4 4 

Tranås 8 6 

Vadstena 4 1 

Valdemarsvik, inklusive filialer 14 8 

- Gusum 1 2 

- Ringarum 0 3 
Ydre 7 8 

Åtvidaberg 0 2 

Ödeshög 1 0 

Summa aktiviteter 88 123 
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46 % av biblioteken genomförde minst två aktiviteter 2015. 2016 genomförde 68 % av 

biblioteken minst två aktiviteter. 95 % av biblioteken har genomfört aktiviteter under 

projektperioden. Sammanlagt har 211 aktiviteter genomförts för hela perioden, men om man 

räknar alla tillfällen som aktiviteterna har upprepats är summan 334. Vi har inte haft någon 

definition av begreppet aktivitet, varför båda resultaten är giltiga. 

 

En anledning till att det inte blev minst två aktiviteter per bibliotek kan bero på personalbrist i 

kombination med att man har prioriterat annat. Mot slutet av projektet har vi i även förstått att 

man ibland har missat att se en aktivitet som en möjlig Läsvågen-aktivitet.  

 

Boksamtal utifrån Aidan Chambers metod 

Ett tredje projektmål var att all personal på biblioteken, oavsett profession, skulle delta i en 

workshop om boksamtal efter Aidan Chambers metod. I februari 2016 arbetade ca 270 personer 

på biblioteken. Av dessa deltog 173 personer eller 63 % i workshopen. En del medarbetare 

kunde inte delta vid de tillfällen vi erbjöd workshopen. Andra hade varit med om liknande 

workshops tidigare. 

Målet att 75 % av personalen ska kunna genomföra ett boksamtal enligt Aidan Chambers modell, 

ändrades på ett styrgruppsmöte i februari 2016 till att 90 % av personalen skulle ha deltagit i ett 

boksamtal enligt Aidan Chambers modell (exklusive workshopstillfälle). Flera bibliotek valde att 

genomföra dessa samtal med boken Ankomsten och på personalmöte. Linköping och 

Söderköpings bibliotek valde andra texter. På Vadstena bibliotek har boksamtal skett utifrån 

modellen i andra sammanhang.  

Även om inte alla medarbetare har kunnat delta på de boksamtal som har arrangerats inom 

respektive bibliotek så bedömer vi att målet är nått. 

Processledarna ombads ordna med reflektionssamtal i anslutning till boksamtalen. Dessa samtal 

visade att en del tyckte att det var svårt att boksamtala om en tecknad bok som Ankomsten, att 

man behöver tid till boksamtal om man vill gå på djupet, men att det också är väldigt givande på 

flera plan att boksamtala med kollegor. 

Lokala mål 

Ytterligare en målsättning i projektet var att varje bibliotek skulle sätta mätbara mål för sina 

lokala aktiviteter. Det prioriterades inte i projektgenomförandet då det krävdes en hel del arbete 

med andra aspekter i projektet, som till exempel kommunikationsplaner. Dock har biblioteken 

kunnat beskriva målsättningar med sina aktiviteter i samband med uppföljning av desamma. 

Vidare fanns målsättningar på sätt och vis beskrivna i kommunikationsplanerna för 

aktiviteterna, i form av vad man ville att målgruppen skulle tycka, kunna och göra på grund av 

aktiviteten. 
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Uppföljning och utvärdering 

Biblioteksstatistik samlades in vid inledningen av projektet för senare jämförelser. 

 

En nulägesanalys skulle ha genomförts våren 2015 med frågor till bibliotekscheferna om på 

vilket sätt och hur deras bibliotek fungerar som mötesplatser. Detta ersattes delvis med att 

projektledaren besökte samtliga huvudbibliotek för samtal med processledare, bibliotekschefer 

och personal. 

 

Metoder och aktiviteter har dokumenterats på Regionbibliotek Östergötlands webb, 

http://www.regionbibliotekostergotland.se. 

 

Vi använde delar av Region Östergötlands projektstyrningsmodell Antura för planering och 

lägesrapportering. 

 

En processutvärderare skulle ha tagits in för specifika uppföljningar och utvärderingar, men vi 

valde bort det. Vi gjorde i stället en mall för redovisning som biblioteken fick fylla i efter 

genomförda aktiviteter med frågor för både uppföljning och utvärdering. Vi gjorde även en 

utvärdering med hjälp av Antura. 

 

 

Aktivitets- och tidplan 

Som tidigare nämnts fick vi skjuta på starten av aktiviteter och workshop till hösten 2015. Vi 

hade fler träffar för processledarna än planerat. Dessa var främst för att genomföra det 

gemensamma temat. Vi lade in en delrapportredovisning för första året vid årsskiftet 2015-

2016. 

 

Utfall budget 2015 

 

Kostnader finansierade av KUR kr     kr                  

Projektledare halvtid, OH, administration 350 000 280 000 

Seminarier/Aktiviteter 150 000 120 000 

Summa 500 000 400 000 

Kostnader finansierade av egna medel kr kr 

Marknadsföring & material 30 000 90 000 

Processutvärdering i form av punktinsatser 0 

Processledare på 15 bibliotek (46 t/v) 700 000 700 000 

Summa 860 000 700 000 

 

http://www.regionbibliotekostergotland.se/
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Kommunikationsplaner 

De flesta biblioteken har gjort kommunikationsplaner för sina aktiviteter och de har varit väl 

producerade. Kvaliteten blev över tid allt bättre. Linköpings bibliotek valde att fördjupa sig i hur 

de skulle använda kommunikationsplaner och utvecklade en egen variant som togs i bruk för 

aktiviteterna 2016. Även Mjölby bibliotek utvecklade en egen variant. 

 

I utvärderingarna av aktiviteterna anger biblioteken att man har haft stöd av kommunikations-

planen i hälften av aktiviteterna vilket nog kan betraktas som ett gott resultat. Biblioteken 

beskriver att de flesta av aktiviteterna har varit lyckade i så motto att man har fått gott resultat,. 

Men i de fall då man till exempel inte har fått så många deltagare eller besökare man hoppats på 

beskriver de att de hade behövt använda sig mer av kommunikationsplanen alternativt arbetat 

med den mer, för att nå fler i de tänkta målgrupperna. 

Målgrupper 

Primär målgrupp har varit Götabibliotekens alla invånare, det vill säga invånarna i Östergötland 

och Tranås. Minst 50 % av dessa skulle vara barn och unga (0-18 år). 

 

Nedan redovisas antal deltagare. 

 

 Antal flickor 

0-18 år 

Antal pojkar 

0-18 år 

Antal kvinnor Antal män 

2015 1 196 1 045 1 135 691 

2016 1 989 1 916 1 452 811 

 3 185 2 961 2 587 1 502 

 

Sammanlagt har vi haft drygt 10 200 deltagare i Läsvågenaktiviteter. 60 % har varit barn i 

åldern 0-18 år.  

 

Andelen flickor av unga är 52 % och pojkar 48 %. Andelen kvinnor är 63 % och män 37 %. 

 

Till de primära målgrupperna räknas även de i Bibliotekslagen prioriterade målgrupperna, det 

vill säga personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har 

annat modersmål än svenska. Utifrån målgruppsbeskrivningarna i bibliotekens redovisningar av 

Läsvågen-aktiviteter, kan man se att det 2015 var fem aktiviteter som riktades till någon av ovan 

nämnda grupper. 2016 ökade det till tolv aktiviteter. Det var framförallt aktiviteter riktade till 

nysvenskar som ökade. 

 

Sekundär målgrupp var personalen på Götabiblioteken. 63 % har, som tidigare nämnts, deltagit i 

boksamtalsworkshopen. 18 medarbetare deltog i workshopen om att hålla läsecirkel.  I 

september 2016 deltog ca 50 medarbetare i skriv- och berättarseminarier. 

 

I redovisningen av aktiviteterna på biblioteken anges att bibliotekens arbetsinsats för 

medverkan i aktiviteter 2015 var totalt 968 timmar och 2016 2 096 timmar. Sammanlagt har 
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alltså medarbetarna arbetat minst 3 000 timmar med Läsvågen-aktiviteter. Detta är exklusive 

processledarnas arbete. 

 

Till detta ska läggas att biblioteken även anger att hälften av de aktiviteter de arrangerat, har 

varit utvecklande för den egna personalen. I utvärderingen av hela projektet svarar både 

processledare och bibliotekschefer att utvecklingen av personalen har varit en viktig aspekt av 

projektet. 

Fokus i aktiviteterna 

Syftet med Läsvågen har varit att pröva och utveckla olika metoder som ska öka läslust och få 

fler att ta del av bibliotekens tjänster. Vid slutet av 2015 kunde projektgruppen notera att det 

fanns en viss villrådighet för vad begreppen som att utveckla cirklar, mötesplatser, samverka 

med andra etcetera, egentligen stod för. Projektgruppen tog därför fram definitioner för de olika 

områdena (se bilaga 2). Detta presenterades för och godkändes av styrgruppen i februari 2016. 

 

 I redovisningarna för aktiviteterna har biblioteken själva fått markera vilka fokus man har haft 

med eller nått i sina aktiviteter. Detta är resultatet. 

 

 

Fokus Antal 

2015 

Antal 

2016 

Utveckla och använda koncept för cirklar som metod 26 65 

Utveckla biblioteken som mötesplats 67 98 

Samverka och ha dialog med enskilda läsare/organisationer 47 70 

Paketera medier i olika format 32 32 

 

Processledarna uppger i utvärderingen att det viktigaste med projektet har varit att använda 

cirkel som metod och utveckla mötesplats. Bibliotekscheferna anser att det viktigaste har varit 

att utveckla bibliotek som mötesplats. 

 

Utveckling av biblioteket som mötesplats har i praktiken ofta handlat om att använda biblioteket 

för nya typer av aktiviteter eller att få dit nya målgrupper, mer sällan om att arrangera 

aktiviteter på andra platser. 

I rapporteringen av Läsvågen-aktiviteter kunde man även ange om man haft något stöd av 

kommunikationsplanen och om aktiviteten varit utvecklande för personalen.  2015 ansåg man 

att man hade haft stöd av kommunikationsplanen i 35 % av aktiviteter. 2016 var den andelen 50 

%.  48 % av aktiviteterna markerades som utvecklande för personalen 2015 och 2016 var 

andelen 53 %. 
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Gemensamt tema 

Under vårens förberedelser för det gemensamma temat verkade det som att biblioteken skulle 

få svårt att genomföra något. Många hade redan planerat aktiviteter och hade inte utrymme för 

mer. Bilden förändrades dock under hösten och flertalet bibliotek arrangerade en eller flera 

aktiviteter med eller utan boken Ankomsten. Ett par bibliotek fick ställa in planerade bokcirklar 

med grupper av asylsökande som inte fått uppehållstillstånd, eftersom boken Ankomstens 

innehåll inte fungerade i situationen. 

 

Temat Läs bara! – Att möta något nytt fick i första hand uttryck genom aktiviteter där man 

använde boken Ankomsten eller anknöt till den på något sätt. Bland annat visades Ankomsten 

som teater. Vi fick veta att teatergruppen Teateri i Jönköping skulle sätta upp Ankomsten hösten 

2016. Vi kontaktade dem och föreställningen visades dels som öppen föreställning i Linköping i 

oktober och som skolföreställning vid två tillfällen i januari 2017 i Norrköping. 

Mångfaldsperspektiv 

Kulturrådet ställer särskilda krav på att projekt ska beakta mångfaldsperspektiv, vara 

tillgängliga för personer oavsett funktionsnedsättningar och bidra till samarbete mellan olika 

organisationer. I den redovisning av Läsvågen-aktiviteter som biblioteken gör, finns därför 

speciellt utrymme för att beskriva detta. 

I dessa redovisningar har biblioteken noterat mångfaldsperspektiv för 35 % av aktiviteterna 

både 2015 och 2016. Dessa handlar till stor del om att man tagit hänsyn till andra språk genom 

att ha böcker på andra språk eller berätta på annat språk. Under 2016 startades flera 

boksamtalrupper för nyanlända/nysvenskar. Några aktiviteter har varit riktade till särskola 

eller personer med funktionsnedsättning. I något enstaka exempel har det handlat om 

könsroller och jämställdhet, val av åldersgrupp eller hänsynstagande till religiösa övertygelser. 

Jämställdhet 

Kulturrådet har även önskemål om att man beskriver hur man har arbetat med 

jämställdhetsaspekten i projekt. Det har inte varit ett specifikt mål för Läsvågen och det märks 

också i redovisningen av aktiviteterna. Under rubriken Mångfald har enbart några enstaka 

beskrivit att och hur man har arbetat med jämställdhetsperspektivet: 

”Egentligen bara i valet av böcker/berättelser. Jag brukar fundera på vilka personer som finns 

representerade i böckerna, mest utifrån genus.” 

”Boken som läses har ett genusperspektiv, stark flicka. Även andra kulturinslag finns med.” 

”Barnböcker med teman som könsroller, jämställdhet osv. Visa att alla är välkomna till biblioteket, 

det finns bra litteratur kring ämnet.” 

Vad gäller könsfördelningen hos deltagare i aktiviteterna så är den ganska jämn för de unga där 

andelen flickor är 52 % och pojkar 48 %. För vuxna är det mer snedfördelat med 63 % kvinnor 

och 37 % män.  
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Tillgänglighet 

I redovisningen av aktiviteterna har biblioteken även kunnat berätta på vilket sätt man arbetat 

med  tillgänglighet. 2015 var det 24 % och 2016 29 % av aktiviteterna som har haft någon sådan 

aspekt. Oftast har det handlat om att man har informerat om och tillgängliggjort olika typer av 

media. Ibland beskriver man att man har genomfört aktiviteterna med anpassning till personer 

med funktionsnedsättning. En del har beskrivit tillgänglighet i form av öppettider och fysisk 

utrymme i biblioteket, men det ingick inte i definitionen av tillgänglighet och har därför inte 

räknats med här. 

Samarbete 

Biblioteken har slutligen också kunnat redovisa samarbeten i Läsvågen-aktiviteterna. Andelen 

sådana aktiviteter är 46 %  för 2015 och 40 % 2016. Man har till stor del samarbetet med andra 

organisationer inom kommunen som förskolor och familjecentraler, men även andra bibliotek, 

ungdomsgårdar/fritidsgårdar och skolor. Exempel på organisationer utanför kommunen är 

idrottsförening, invandrarföreningar, SPF pensionärsorganisation, Röda Korset, Kooptjänst, 

Folkets hus, Erikshjälpen, Hemslöjden, bagarbod och café, ABF, Berättarnätet Sverige och 

Östgötateatern. I några fall har aktiviteterna skett i samarbete med författare. 

Lärande och utvärdering 
I slutet av projektet fick processledare, bibliotekschefer och medarbetare möjlighet att 

utvärdera projektet via enkät. Åtta av 15 processledare, elva av 14 bibliotekschefer och 57 

medarbetare svarade på enkäterna. 

 

Processledarnas viktigaste lärdomar är: 

• Mycket att tjäna på att samarbeta med andra aktörer, viktigt att förlägga vissa aktiviteter 

utanför biblioteket. 

• Att hålla igång bokcirklar.  

• Kunskaper kring bokcirklar, och den erfarenhet det gett. 

• Att verkligen se till att vi når ut till alla grupper samt att erbjuda aktiviteter till dem. Man 

har lärt sig att planera, tänka och utvärdera aktiviteterna på ett mycket bra och tydligt 

sätt. 

• Att arbetsgruppen behöver ge tid åt gemensam planering och erfarenhetsutbyte. 

• Våga pröva nya sätt att marknadsföra biblioteket. 

• Positivt att få fokusera på "det sociala läsandet". 

 

Processledarna anser att det bästa med projektet har varit: 

• Mycket att tjäna på att samarbeta med andra aktörer, viktigt att förlägga vissa aktiviteter 

utanför biblioteket. 

• Att hålla igång bokcirklar.  

• Kunskaper kring bokcirklar, och den erfarenhet det gett. 
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• Att verkligen se till att vi når ut till alla grupper samt att erbjuda aktiviteter till dem. Man 

har lärt sig att planera, tänka och utvärdera aktiviteterna på ett mycket bra och tydligt 

sätt. 

• Att arbetsgruppen behöver ge tid åt gemensam planering och erfarenhetsutbyte. 

• Våga pröva nya sätt att marknadsföra biblioteket. 

• Positivt att få fokusera på "det sociala läsandet". 

• Att det är bra att våga testa nya saker, man lär sig för varje gång! 

 

Det sämsta har varit: 

• Svårt att få tiden att räcka till.  Har varit svårt att använda det vi redan gör, eftersom 

mycket av det inte riktigt har passat in i projektets ramar. 

• Om jag varit med från början hade jag kunnat planera in boksamtal med fler ex. Samt att 

SFI och en skolklass som vi ville samarbeta med kring Ankomsten båda drog sig ur, det 

var väldigt tråkigt.  

• Mycket rapportering/ dokumentation. 

• Sammanställningarna har tagit mest tid.  

• Lite stressigt med mycket spridd information. Vet att det är svårt och kanske hade det 

inte gått att göra så mycket annorlunda. 

• Det har tagit lång tid för projektet att komma igång hos oss. Medarbetare har haft svårt 

att förstå projektets syften och krav. I början var reaktionen: varför detta projekt, vi 

jobbar ju redan med detta? Sedan osäkerhet kring planering av aktiviteter: Kan detta 

vara en Läsvågenaktivitet eller inte? 

• Att vi varit pressade på hemmaplan med ansträngd personalsituation som gjort att vi till 

stor del varit passiva under projektets gång. 

 

Bibliotekschefernas svar kan sammanfattas med följande: 

• De flesta beskriver att projektet blev det man förväntade sig. 

• Viktigast var att utveckla bibliotek som mötesplats och utveckla personal. 

• Personalen har utvecklats som cirkelledare, i att utveckla biblioteket som mötesplats, ha 

boksamtal, att samarbeta med mera. 

• Vill fortsätta med cirklar, boksamtal, biblioteks-teater, kommunikationsplan med mera. 

 

Medarbetarnas svar på utvärderingsenkät visar följande: 

• 95 % känner till Läsvågen 

• 69 % anser att syftet är uppnått 

• 83 % har genomfört aktivitet (möjligen menar de ”deltagit i” eftersom begreppet 

”genomfört” inte var definierat i enkäten) 

• Viktigast att utveckla personalen, utveckla mötesplatser och nå nya målgrupper 

• Processledaren viktigast för att få information 

• 72 % markerar att de har deltagit i boksamtalsworkshopen (fler än enligt våra 

deltagarlistor, vilket kan bero på att man även räknar boksamtal på personalmöte under 

hösten 2016 som workshop) 

• 35 % har lett en bokcirkel (det ursprungliga målet var 75 %) 
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• Ca 45 % anger att Läsvågen har förändrat hur de ser på sin yrkesroll: 

- vikten av boksamtal 

- vi har potential att vara kulturhus 

- att jag har kunnande jag inte tänker på 

- fått möjlighet att arbeta med andra målgrupper 

- att fånga upp låntagaren om de kommenterar något vid återlämning av böcker 

- att biblioteken finns som mötesplats för kulturella utbyten och förmedlande av olika  

medier för inlärning 

- vikten av att marknadsföra det man vill göra och olika sätt att göra det på 

 

Uppföljning av effektmål 

Effektmålet för Läsvågen var att antalet aktiva låntagare skulle öka. 2015 ökade andelen aktiva 

låntagare för Finspång, Kinda, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik. För alla biblioteken 

gemensamt minskade dock andelen aktiva låntagare med 2 %. 

 

Vi kan inte redovisa resultatet för 2016 eftersom datafilerna försvann i en hantering under året. 

Projektledarens reflektioner 

Projektet har genomförts på ett bra sätt tack vare engagerade processledare på folkbiblioteken, 

medarbetare som genomfört aktiviteter och utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland. 

Jag hade en föreställning om att folkbiblioteken skulle vara mer vana att samarbeta än vad de 

var. Det blev inte något problem, men innebar ett visst utvecklingsarbete på processledarmöten. 

Vilket leder till reflektionen och påminnelsen om att det tar tid att komma igång med 

genomförandefasen i projekt när inte alla har varit med i förarbeten och planering. Det var från 

början sagt att projektet skulle pågå i två år och det har behövts. 

Vi upptäckte efter en tid att det fanns olika tolkningar av företeelser i projektet. Det gällde 

alltifrån vad en cirkel är, vad mötesplats står för, till vad tillgänglighet innebär. Vi beskrev därför 

definitioner för dessa begrepp, att gälla för just detta projekt. När jag har läst redovisningarna 

om aktiviteterna, har jag ibland undrat om dessa definitioner har kommunicerats till dem som 

har genomfört aktiviteterna. Det har speciellt gällt definitionerna för mångfald och tillgänglighet. 

Till kommande projekt tar jag med mig vikten av att diskutera begrepp och företeelser tidigt i 

arbetet och att säkerställa att den diskussionen sker i hela projektorganisationen. 

De skilda biblioteken har genomfört olika antal aktiviteter. Det handlar förstås om bibliotekets 

förutsättningar i personalkapacitet, ”konkurrens” med andra projekt som pågår samtidigt och 

prioriteringar i verksamheten. I Läsvågen låg fokus på cirklar, boksamtal, mötesplatser, 

samarbete, nya målgrupper och tillgängliga medier. Det innebar en avgränsning, men också  

möjligheter. Det var till exempel möjligt att koppla ihop Läsvågens ambitioner med redan 

existerande aktiviteter. Detta har en del bibliotek dragit nytta av, andra inte. Som projektledare 

kunde jag ha varit mer stödjande i den delen. 



                                 

  

50 

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att biblioteken har arrangerat nya aktiviteter och 

aktiviteter i ny skepnad tack vare Läsvågen. Personalen har utvecklat sitt sätt att arbeta med 

boksamtal och mötesplatser. De har förstått vikten av kommunikation och samverkan för att nå 

målgrupper. Biblioteken har även nått en stor skara medborgare i kommunerna, men den inre 

utvecklingen hos bibliotekspersonalen och i bibliotekens verksamhet - genom sättet att arbeta 

med aktiviteter, fokusera på samtal och att arbeta med miljön man möts i - har varit minst lika 

viktig. 

 

Det finns en grund för fortsatt läsfrämjande arbete i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

Datum månad 2015 

Kommunikationsplan för Läsvågen 2015-2016 
Lokal plan för … 

 

1. Bakgrund/syfte (nedanstående text kan ändras för lokala förhållanden) 

Regionbiblioteket gjorde 2014 en kartläggning av nuläget för det läsfrämjande arbetet på 

folkbiblioteken och en inventering av möjliga utvecklingsområden. Bibliotekscheferna gav 

Regionbiblioteket i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en gemensam Läsluststrategi och 

framförde önskemål om en läslustkampanj/ett utvecklingsarbete kring cirklar. 

I januari 2015 antogs en gemensam läsluststrategi för Götabiblioteken, vilken är vägledande för 

de kommande årens arbete. Den innebär att Götabiblioteken ska utöka samarbetet och fokusera 

på det läsfrämjande arbetet. Vi kommer att lyfta fram cirkeln som metod för läsning, skrivande, 

samtal, berättande och litterär gestaltning. 

Biblioteken ska också utvecklas vidare som mötesplats och möjliggörare i samarbete och dialog 

med såväl den enskilda läsaren som offentliga förvaltningar, folkbildning och civilsamhället. 

Genom att arbeta med delaktighet och dialog, kommunikationsplaner, skrivande och digitalt 

cirklande utvecklas bibliotekspersonalens kompetens och ger dem samtidigt nya verktyg och 

metoder. 

 

2. Kommunikationsbehov/problem (nedanstående text kan ändras för lokala 

förhållanden) 

Det finns flera möjliga målgrupper att arbeta med för de enskilda biblioteken och för att nå dem 

på bästa sätt ska kommunikationsplaner göras på regionnivå för helheten och på lokal nivå för 

delprojekten. 

Det är samtidigt en kompetensutveckling för bibliotekspersonal, både att förstå hur man 

använder kommunikationsplaner. 
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3. Målgruppsanalys 

 

Målgrupp 

P=påverkare 

S=slutanvändare 

Behov 

Vad är deras 

behov, hur är 

deras 

situation? 

Budskap 

Vad behöver 

vi säga dem? 

Medium 

Möte, brev, 

broschyr, TV, radio, 

mässa, evenemang 

Tid 

Vilken är 

lämplig 

tidpunkt? 

     

     

 

4. Kommunikationsmål 

 

Målgrupp Tycka Kunna Göra 

    

    

 

5. Aktiviteter, kanaler, tidplan, budget 

Aktivitet Kanal 

Vilken tidning, 

radio-/Tv-kanal 

etc. 

Tidpunkt Ansvar Kostnad 

Total kostnad 

     

     

 

6. Uppföljning 
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Bilaga 2 
 

Läsvågen/projektgruppen 

5 februari 2016 

Definitioner för begrepp inom Läsvågen 
 

Det finns ett antal begrepp som är vitala för genomförandet av Läsvågen. Dessa är 

boksamtal – cirkel – delaktighet - samarbete – 

 biblioteket som mötesplats – mångfald - tillgänglighet 

Här är en beskrivning av hur dessa begrepp ska tolkas inom Läsvågen. 

Boksamtal  

Minst 90 % av medarbetarna inom Götabiblioteken ska delta i boksamtal. För att räknas som 

boksamtal i detta projekt ska boksamtalet minst innehålla grundnivån i Aidan Chambers 

modell, det vill säga med frågorna om vad som upplevdes som a) positivt, b) negativt, c) vilka 

frågor som väcktes och d) vilka samband man ser i texten. 

Boksamtalen ska helst göras med biblioteksbesökare eller målgrupper som biblioteket 

prioriterar, men om det inte är möjligt kan det även hållas med arbetskamrat, familj eller 

vänner. 

Vi rekommenderar att bibliotekscheferna skapar förutsättningar för att personalen ska kunna 

hålla boksamtalen med besökare och prioriterade målgrupper. 

Som uppföljning på boksamtalen ska de dokumenteras genom att man skriftligt beskriver vilken 

bok man använt vid boksamtalet samt kort reflekterar över samtalet. Det kommer att finnas en 

enkel mall på Läsvågens hemsida för detta. Dokumentet samlas av processledarna och levereras 

till projektledaren månadsvis. 

Processledarna får i uppdrag att följa upp att boksamtalen sker, men det är bibliotekscheferna 

som har det yttersta ansvaret. 

Cirkel 

Det är centralt i Läsvågen att biblioteken använder och utvecklar cirkel som mötesform för 

samtal om böcker, för skrivande, berättande etcetera. 

En cirkel innebär i detta projekt att det är minst tre (3) personer som deltar. Det räcker med ett 

man träffas vi ett tillfälle. Man samlas för att prata om en eller flera böcker etc. på ett interaktivt 

sätt, det vill säga även deltagarna ska vara aktiva. De handlar alltså inte enbart att berätta om 

något och att deltagarna lyssnar. Exempel på aktiviteter i cirkel är boksnack, ett boktipstillfälle 
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med eller utan tema, återkommande bokcirkel, berättande, högläsning med samtal, skrivande 

med mera. 

Delaktighet 

För att förstå hur man kan skapa interaktivitet kan man ta stöd av delaktighetsmodeller. De som 

presenteras här är skrivna med barn i åtanke, men det är överförbart till unga och vuxna. Den 

första är framställd av sociologen Roger Hart och den andra av Harry Shier som arbetar med 

ungdomars rätt att få uttrycka sig. I båda modellerna kan man byta ut ordet barn mot 

biblioteksbesökare. 

 

Delaktighetsmodell framställd av Roger Hart 
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Delaktighetsmodell framställd av Harry Shier 
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Samarbete 

I nära anslutning till detta är begreppet samarbete. Det är uttalat att Läsvågen-aktiviteter ska 

ske i dialog och samarbete med målgrupper, mellan bibliotek inom Götabiblioteken och med 

andra organisationer. 

Även i Bibliotekslagen beskrivs vikten av samarbete: 

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional 

biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när 

det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

Med samarbete avses i detta projekt en avgränsad uppgift som tas fram och bedrivs gemensamt 

av två eller flera tillsammans och med gemensamt syfte. Samarbete är något som görs med ett 

aktivt engagemang från alla parter. 

Biblioteket som mötesplats 

I projektet Läsvågen är tänkt att biblioteket ska utvecklas som mötesplats. 

Att utveckla biblioteket som mötesplats kan förvisso innebära att man använder det fysiska 

bibliotekets utrymmen på ett annat sätt. Men i Läsvågen innebär det även att biblioteket 

tillfälligt uppstår på en annan plats, kanske där målgruppen befinner sig eller platsen för den 

organisation man samarbetar med. 

Mångfald 

Begreppen mångfald och tillgänglighet berör varandra. 

Med mångfald avses i detta projekt att det i målgruppen för aktiviteten finns en mångfald i form 

av olika etnicitet, kultur, sexualitet, genus, socioekonomisk tillhörighet, funktionalitet, religion 

och ålder. 

Tillgänglighet 

Begreppen tillgänglighet och mångfald berör varandra. 

Med tillgänglighet avses i detta projekt att man i aktiviteter tillgodoser tillgänglighet enligt 

Diskrimineringslagen samt Bibliotekslagen. 

Bibliotekslagen 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer 

med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar 

erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#bristande-tillganglighet
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2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov.  

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

 

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. 
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