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Introduktion 

Del 1: Kartläggning  
För verksamhetsåret 2014 fick Stockholms stadsbibliotek ett särskilt 

uppdrag att ”lässatsa”. Lässatsningen innebär att SSB målinriktat 

och strategiskt ska arbeta med en tydlig målgruppsinriktning och 

fokusering kring vissa områden inom läsfrämjande verksamhet för 

barn och unga, där betoningen ligger på de av SSB utsedda 

växtplatserna Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby och 

Tensta/Rinkeby. En del av denna lässatsning ska göras för barn i 

”mellanåldern”, 9- 12 år, genom vad som brukar kallas 

”eftermiddagsbibliotek”. 

Eftermiddagsbibliotek beskrivs vanligen som en möjlighet för 

barn, ofta mellan 9 och 12 år, att vara på en trygg och 

läsinspirerande plats efter skolans slut. Antingen själva eller 

tillsammans med kompisar. Eftermiddagsbiblioteket kan sägas vara 

”tvärvetenskapligt” och står på följande tre ben: bemötande, 

rummet och aktiviteter. 

Syftet med projektet är få igång ett samtal kring vad 

eftermiddagsbiblioteket kan och ska vara på SSB, underlätta starten 

av aktiviteter/vissa förändringar i biblioteksrummet och få igång ett 

hållbart, långsiktigt och strategiskt arbete med målgruppen ute på 

biblioteken, särskilt på växtplatsbiblioteken. Satsningen på 

eftermiddagsbiblioteket förväntas också resultera i att biblioteken 

når fler i målgruppen. Ansvaret för det ligger på respektive 

bibliotek/enhet. 

Denna första del av projektet består av inventering och 

omvärldsbevakning; vad gör SSB och vad gör andra? Vilka behov 

finns från personalens sida? Vad önskar barnen? 

Det här dokumentet är tänkt som underlag för vidare planering 

för och utveckling av SSBs eget eftermiddagsbibliotek och kommer 

bland annat användas vid den workshop om eftermiddagsbiblioteket 

som hålls 10 juni 2014.  
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1 Metod och tillvägagångssätt 

1.1 Begreppsdefinitioner 
Eftermiddagsbiblioteket såsom det tolkats för denna kartläggning 

definieras som eftermiddags-, lov- och helgaktiviteter för barn i 

åldern 9 till 12 år. För denna kartläggning har det inte varit möjligt 

att undersöka om och i så fall hur biblioteksrummen gestaltats för 

att passa 9- till 12-åringar (skyltning, läshörnor med mer), men detta 

kan självklart också vara en del av eftermiddagsbiblioteket.  

 

1.2 Vad barnen önskar 
Inom ramen för detta projekt ryms tyvärr inte någon mer 

omfattande undersökning kring vad de unga biblioteksbesökarna 

önskar sig.1 Däremot har ambitionen varit att ge en inblick i den 

kunskap och forskning som redan finns kring målgruppen samt att i 

möjligaste mån, tillsammans med kontaktpersoner ute på 

biblioteken, samla in egna erfarenheter samt synpunkter från 

målgruppen. Det aktivitetsutbud som fanns under 2013 speglar 

också detta i viss mån. De tidigare kundundersökningar som gjorts 

inom SSB redovisas i korthet.  

 

1.3 Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakningen av vad som görs inom ramen för 

eftermiddagsbiblioteket på andra folkbibliotek än Stockholms 

stadsbibliotek har utförts genom sökningar på bibliotekens 

hemsidor samt samtal med personal på några bibliotek. 

Som utgångspunkt för vilka kommuner och folkbibliotek som 

finns i landet har Kungliga Bibliotekets statistik och 

sammanställning över Sveriges folkbibliotek använts2. Alla 

hemsidor för folkbiblioteken i kommunerna i Stockholms län har 

gåtts igenom samt även biblioteken i de kommuner som har fler än 

50 000 invånare3. Förhoppningen är att detta ger en relativt god bild 

av aktivitetsutbudet för målgruppen i Sverige med en extra 

belysning av Stockholmsområdet. Några aktiviteter och exempel 

                                                 
1
 Omfattande i betydelsen enkätundersökningar, fokusgrupper eller liknande som 

syftar till att kunna ge ett kvalitetssäkrat forskningsresultat. 
2
 http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Folkbibliotek-

2013/ 
3
 Huvudbibliotek samt filialer i: Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Umeå, 

Luleå, Helsingborg, Uppsala, Växjö, Lund, Karlstad, Eskilstuna, Norrköping, 

Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Halmstad, Borås, Örebro, Västerås, Falun, 

Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hässleholm, Kristianstad, Kungsbacka, Varberg, 

Mölndal, Skövde, Trollhättan, Örnsköldsvik och Skellefteå. 
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ägnas särskild uppmärksamhet, då dessa ses som extra intressanta 

för SSB att arbeta med. 

1.4 Kartläggning av SSBs verksamhet 
Kartläggningen av SSBs verksamhet under 2013 inom ramen för 

eftermiddagsbiblioteket bygger på en kombination av information 

från SSBs interna programkalender, statistik för SSB, sökningar i 

programkalendern på SSBs hemsida4 samt på insamlad information 

via samtal med bibliotekspersonal på biblioteken. Enhetscheferna 

inom Stockholms stadsbibliotek har valt vilka medarbetare som ska 

arbeta med eftermiddagsbiblioteket i respektive enhet/på respektive 

bibliotek och dessa personer är således även nyckelpersoner vid 

kartläggningen av SSBs eftermiddagsverksamhet. Hur respektive 

bibliotek redovisar sina program varierar dock och vid vissa typer 

av program, som exempelvis allmänt pyssel, är det svårt att säga 

exakt hur många i målgruppen som nåddes. Resultatet av 

kartläggningen kan således inte sägas vara exakt, och uträkningen 

av hur många vi når ska heller inte betraktas som statistiskt 

säkerställt. Bedömningen är emellertid att kartläggningen ändå ger 

en relativt god bild av SSBs verksamhet under 2013 och kan utgöra 

referenspunkt för en senare utvärdering av satsningen.   

 

 

2 Eftermiddagsbiblioteket som 
begrepp 

Eftermiddagsbiblioteket som begrepp har använts inom Stockholms 

stadsbibliotek sedan 2006/2007. Begreppet myntades för att kunna 

fånga upp och utveckla den verksamhet som riktar sig till barn 9-12 

år på fritiden, och alltså inte är skolrelaterad.  

Utanför Stockholm är dock begreppet relativt oanvänt och 

kontakt med flera forskare och professorer vid de tre stora 

högskolorna för biblioteksutbildning (Bibliotekshögskolan i Borås, 

Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet och Institutionen för arkiv, bibliotek och museer 

vid Uppsala universitet) visar att begreppet sällan förekommer i 

övriga Sverige.  

Forskaren och bibliotekarien Kerstin Rydsjö menar att 

verksamhet på eftermiddagarna på biblioteken har funnits i mer 

eller mindre organiserad form sedan barnbibliotekens barndom5. 

Själv arbetade hon på 1970-talet tillsammans med en fritidspedagog 

som anställts på biblioteket för att stötta, inspirera och samtala, och 

                                                 
4
 Här har jag alltså tittat på de program för 2013 som publicerats på hemsidan. 

5
 Mejlkonversation med Kerstin Rydsjö  2014-03-26 
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på 1970-talet förstärktes bland annat bemanningen på 

barnavdelningarna på eftermiddagarna.  

Redan 1916 skriver bibliotekarien Lizzie Moll om Stockholms 

Barn- och ungdomsbibliotek i Biblioteksbladet, då SBUB funnits i 

ca 5 år: 

 
Ungdomarna trivdes från första stund i sitt bibliotek, och det 

gagn de ha av detsamma är påtagligt. För personalen har 

glädjen i arbetet och intresset för detsamma varit i ständigt 

stigande. Dessa mellanhavanden med publiken ha varit av 

odelat angenäm natur, och det fria, otvungna sätt, på vilket 

man kommer i beröring med densamma, har sitt stora behag. 

Man har också det tydliga medvetandet att arbeta i en sak, 

som har framtiden för sig.” … ”Besökande kunde hänföras 

till tre kategorier: de som komma för att få en viss bok eller 

litteratur i ett visst ämne, de som drivas dit av naturlig smak 

för läsning och de som gå till biblioteket som de gå till vad 

som helst annat, som ännu är oförsökt, för att finna något 

lämpligt sätt att fördriva tiden. ” … ”Biblioteket har alltså 

blivit en samlingsplats för hela det unga Stockholm. 

 

Eftermiddagsbibliotek är alltså inget nytt. Biblioteket har alltid haft 

en social funktion och varit en mötesplats för människor, verkliga 

som fiktiva.  Och det som Lizzie skriver har många 

beröringspunkter med dagens eftermiddagsbibliotek: Det handlar 

om bemötande: ”Ett otvunget sätt”, om rummet och om aktiviteter. 

Moll skriver senare i texten att SBUB behöver satsa på fler 

aktiviteter för att inspirera barnen till läsning, en målsättning som 

det lite längre ner i denna text visar sig att SSB delvis uppnått. 

 

   

3 Vad barnen önskar 

För att kunna sätta SSBs verksamhet i ett sammanhang och belysa 

aktiviteter och program utifrån dess målgrupp, redogörs nedan för 

relevant forskning och litteratur inom området.  

Förutsättningarna att inom ramen för detta projekt göra någon 

vetenskaplig studie av vad barn 9 till 12 år har för behov och 

önskemål kring eftermiddagsbiblioteket på Stockholms 

stadsbibliotek finns alltså inte. Däremot finns det redan en mängd 

forskning och litteratur som kan belysa målgruppen utifrån 

ovanstående aspekter. Nedanstående genomgång är på intet sätt en 

uttömmande redogörelse för relevant forskning, utan syftar till att 

ge en kort överblick och vägleda SSBs fortsatta arbete med 

eftermiddagsbiblioteket. 
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3.1 Barn och läsning 
I forskningsrapporten Barn berättar6 redogörs för 10-åringars syn 

på läsning och bibliotek. Rapporten bygger på en studie av ett 100-

tal intervjuer med barn i tioårsåldern, varav en del har medverkat i 

bokklubbar och bokprat på biblioteken medan andra inte har det, 

och utgår från följande frågeställningar: Vilka behov av berättelser 

och läsning har barn i 10-årsåldern? Hur hittar och söker dessa barn 

berättelser att läsa? Vilken betydelse har bibliotek och olika typer 

av lässtimulerande verksamhet för barns intresse för berättelser och 

läsning? Hur kan bibliotekens verksamhet utvecklas för att bättre 

tillgängliggöra berättelser för barn och stödja läsutvecklingen? 

 Forskningen som studien bygger sin teoretiska grund på visar att 

barns läsning inte minskat7 men att läsvanorna däremot ändrats 

samtidigt som medieanvändningen också tagit nya former. Vidare 

visar forskningen att flickor och pojkars läsvanor skiljer sig åt: 

flickor läser mer än pojkar och det sociala könet kan spela ganska 

stor roll för barns relation till läsning. Hemmiljön är en annan 

aspekt som tycks avgörande för barns relation till läsning. En annan 

viktig förutsättning för barns läsande och lärande är att det grundar 

sig i barnens egna erfarenheter. När läsningen kopplas till 

prestation, kan även det försvåra läsutvecklingen.  

 Intervjuerna med barnen visar att det flesta påstår att de tycker 

om att läsa och att läsning för barnen främst handlar om 

skönlitterära tryckta böcker. Spännande böcker med bra intriger och 

med karaktärer som barnen kan identifiera sig med tycks mest 

populärt. En bra läsmiljö är för barnen mysig, skön och tyst. 

Läsningen blir ett sätt att fly vardagen och appellerar till barnens 

alla sinnen.  

Barnens tre bibliotek. Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern8 

av Kristian Wåhlin & Maj Asplund Carlsson visar på tre sociala 

kontexter som barns läsning relateras till: ”familjebiblioteket” 

(föräldrars och syskons läsning), ”kompisbiblioteket” (böcker som 

köps till barnen eller som lånas från kompisar) samt 

”samhällsbiblioteket” (de böcker som barn lånar från biblioteket 

och skolan). I studien visar de också hur viktigt det är för barnen att 

få tillfällen att prata kring böcker och de pekar särskilt ut skolan, 

med raster och lektioner, som viktig för att möjliggöra samtal om 

läsning. Børn læser bøger. Læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning 

av Anette Steffensen & Torben 

                                                 
6
 Hedemark, Å. Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och 

bibliotek. 2011 
7
 Läsförståelse tycks dock ha försämrats hos 15-åringar i Sverige, se Pisa-

rapporten 2012: http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616  
8
 Wåhlin, K. & Asplund Carlsson, M. Barnens tre bibliotek – Läsning av 

fiktionsböcker i slukaråldern 1994 
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Weinrich9 visar att 9- till 12-åringars läsvanor ofta inbegriper en 

skön plats, till exempel sängen och att barnen gärna dricker eller 

äter något samtidigt. 

 

3.2 Barn och bibliotek 
Elin Harryson och Evelina Joëlson lyfter i sin magisteruppsats10 hur 

några mångspråkiga barn ser på bibliotek de har i sin närhet. De 

utgår från Anderssons och Skot-Hansens modell över 

folkbiblioteket som bestående av fyra funktioner: socialt centrum, 

kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum. I sin 

studie kommer de fram till att biblioteken är ytterst viktiga för 

barnen både som en plats för lugn och ro, men även som en plats för 

att umgås och prata på. Biblioteket fungerar också om en 

kunskapskälla där de bland annat kan utveckla sina språkkunskaper 

och informationscentrum där de kan lära sig hur de frågar efter 

böcker och så vidare. Biblioteket är viktigt för att barnen ska kunna 

utveckla och tillgodose sina behov och en slutsats som 

uppsatsförfattarna drar är även här att biblioteken har stor möjlighet 

att främja barns läslust genom att lyfta barnens egna intressen, 

sociala kontext och engagera dem ytterligare i bibliotekens 

verksamhet.  

När barnen i studien Barn berättar fick frågan om vad de 

förknippar med ordet biblioteket, så blev svaret böcker och 

bokrelaterade aktiviteter som att leta efter, låna och läsa böcker. 

Vidare associerar de biblioteket med lugn och stillhet, även om 

ingen av barnen blivit tillsagda att vara just lugna och stilla på 

biblioteket. Barnen går oftast till biblioteket tillsammans med familj 

och kompisar. De flesta barnen har en ganska traditionell syn på 

biblioteket, men vid intervjuerna framkommer också att de gör 

andra aktiviteter på biblioteket, såsom spela dataspel och lyssna på 

ljudböcker.   

Studien visar också att biblioteket är det överlägset vanligaste 

sättet för barnen att få tillgång till böcker och andra medier för 

läsning. Läsarnas marknad, marknadens läsare – en 

forskningsantologi11 pekar på att biblioteken har tillhandahållit den 

senaste lästa boken för 49 % av alla i Mediebarometern tillfrågade 

9- till 14-åringar.  

I samband med framtagandet av ny stadsplan i Rinkeby gjorde 

Sweco en barnkonsekvensanalys av stadsdelen som visar att barn 

                                                 
9
 Steffenssen, A. & Weinrich, T. Børn læser bøger. Læsevaner, læsefærdighed, 

højtlæsning 2000 
10

 Harryson, E. & Joëlson, E.”Utan bibliotek, det är tråkigt” En grupp 

flerspråkiga barns interaktion med tre bibliotek 2006 
11

 Sverige, Litteraturutredningen Läsarnas marknad, marknadens läsare: en 

forskningsantologi. 2012 
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och unga, men särskilt barn under 12 år i Rinkeby verkligen 

uppskattar biblioteket som en lugn och trygg plats med vuxen 

närvaro, där de kan träffa kompisar och umgås utan att vara med i 

någon förening eller liknande12. Återigen är alltså lugnet och 

tryggheten viktigast för barnen. 

Detta framkom även i den fokusgrupp som gjordes inom SSB 

under 2007 med nio barn i 10- till 12-årsåldern. Intervjun visade att 

barnen önskade pyssel, spel och författarbesök med kända 

författare, till exempel Martin Widmark eller Douglas Foley.  

SSB har vidare gjort två kundundersökningar de senaste åren. 

Kundundersökningarna har riktat sig mot invånare 15 år och äldre, 

men kan ändå ge ett intressant perspektiv på bibliotekens 

verksamhet. Kundundersökningen som gjordes 2011 visar att 

många stockholmare inte i särskilt stor utsträckning känner till vad 

biblioteken har att erbjuda utöver den traditionella låneservicen. 

Lästipsande och information om databaser och internet behövde 

SSB arbeta mer med. Växtplatsbiblioteken klarade sig relativt bra i 

statistiken: Farsta fick stort beröm för sitt bemötande, Husby och 

Bredäng likaså. Rinkeby låg lite under genomsnittet och Tensta och 

Skärholmen låg ganska nära genomsnittet. 

Den kundundersökning som gjordes 2013 var något mindre och 

omfattade växtplatsbiblioteken samt Kista bibliotek. 

Kundundersökningen visade återigen att kunddialog är något som 

fler bibliotek behöver arbeta mer aktivt med samt att få besökare 

kände till de program och aktiviteter som biblioteket ordnade. 

Överlag är resultatet i mångt och mycket detsamma som vid 

föregående kundundersökning. Det som skiljer undersökningarna åt 

är att den senaste kundundersökningen nådde en mer representativ 

del av befolkningen.  

 

3.3 Barn och läsaktiviteter kopplade till 
bibliotek 
I Barn berättar förklarar barnen att de får lästips främst från 

kompisar, syskon och föräldrar, men också från biblioteket (genom 

skyltningar och så vidare) och bibliotekarien (både folk- och 

skolbibliotekarien). Den vanligaste och viktigaste gruppen för att få 

boktips är dock kompisar.  

Några av de intervjuade barnen i studien Barn berättar är med i 

bibliotekens bokklubbar och framhåller dem ofta som något roligt, 

positivt och som något som fått dem mer intresserade av att läsa. De 

flesta tycker dock att träffarna är för korta och för sällan (en timme 

varje eller varannan vecka är träffarna vanligtvis). Fika eller 

                                                 
12

 Barnkonsekvensanalys Rinkeby Del 2, 2012-2013, Sweco  
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mellanmål uppskattas av alla barnen och bidrar till att göra det mer 

mysigt. Studien konkluderar att bibliotekens bokklubbar och 

liknande är viktiga kanaler för barnens samtal kring böcker och 

läsning. 

 Barnen tillfrågades också under intervjuerna om vad de anser att 

biblioteken skulle kunna göra för att få fler barn intresserade av att 

läsa: göra mer reklam för bibliotekets verksamhet genom affischer, 

spela in boktips som visas på skärmar, låta barnen få bestämma 

vilka böcker som ska köpas in, göra utställningar om böcker, barnen 

vill också själva vara mer aktiva genom att skriva egna berättelser 

och få möjlighet att prata mer med varandra om böckerna de läst.  

 Studien Barn berättar visar att barn som tar del av 

läspedagogiskt arbete har ökat sin läslust och att bibliotekens 

verksamhet är viktig i detta arbete. Särskilt eftersom det är där 

barnen får tillgång till litteratur. Vidare måste biblioteken i sitt 

fortsatta arbete med målgruppen basera aktiviteterna på barnens 

egna erfarenheter och tillgängliggöra berättelser genom olika 

medieformer (teater, dans och så vidare).   

 

3.4 Tre förhållningssätt till läsning och andra 
begrepp  
Forskaren Louise Limberg13 skriver om tre förhållningssätt till 

läsning som kan appliceras på läspedagogiskt arbete. I det 

traditionalistiska förhållningssättet framhålls det litterära 

kulturarvet och bildningstraditionen och läsningen handlar om att 

barn ska uppfatta litteraturen på ett intellektuellt sätt. Det 

pragmatiska synsättet handlar istället om att barnen ska lära sig att 

läsa för att kunna lära sig andra saker. Här bör man därför läsa så 

mycket som möjligt. Det tredje, emancipatoriska förhållningssättet 

syftar till att göra barnen till kritiska och självständiga läsare. I 

studien Barn berättar tillhör alla de läsprojekt som barnen berättar 

om det pragmatiska förhållningssättet. 

 Andra begrepp som kan vara relevanta när man pratar om barn 

och bibliotek är de olika synsätten på barn som antingen ”human 

beings” eller ”human becomings”. Tidigare har barn i litteratur och 

forskning varit vuxna i vardande och behandlats som individer som 

ska bli något annat, ”human becomings”. Nu har detta dock skiftat 

och barnen tillskrivs i forskningen ett egenvärde som människor. 

Man brukar också skilja på barnperspektiv och barns perspektiv där 

det förra innebär att vuxna försöker tillvarata barns intressen genom 

att sätta sig in i barnets perspektiv medan det senare innebär ett 

större fokus på barnens individualitet och mångfald av perspektiv. 
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 Limberg, L. Skolbibliotekets pedagogiska roll, 2002 
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Forskningen har också börjat tala om ett vidgat textbegrepp där text 

inte enbart syftar till skönlitterära tryckta böcker, utan också kan 

vara dataspelande, faktaböcker, användande av internet med mera.  

 En annan viktig aspekt av bibliotekens arbete med barn är 

begreppsparet deltagande och delaktighet. Amira Sofie Sandin 

uppmärksammar barns delaktighet som en förutsättning för 

barnbiblioteken lässtimulerande arbete i boken Barnbibliotek och 

lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Här 

återfinns bland annat Harry Shiers delaktighetsmodell, som enligt 

Sandin kan fungera som ett verktyg för utformandet av 

lässtimulerande aktiviteter där barns delaktighet står i fokus14. 

Nivåerna går från 1-5 där 5 är den högsta nivån av delaktighet. 

 

1. Barn blir lyssnade på. Initiativet att uttrycka sig ligger hos 

barnen och den vuxnes roll är att lyssna. 

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter. Skillnaden från nivå 

1 är att vuxna måste skapa en miljö där barn känner att de 

kan och vill uttrycka sig. 

3. Hänsyn tas till barns åsikter. I denna nivå måste 

möjligheter för barn att uttrycka sig vara inarbetade i 

verksamheten. Barn konsulteras i denna nivå men det 

garanteras inte att barns åsikter får någon reell påverkan i 

beslut. 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer. I denna nivå 

har barn reellt inflytande och påverkansmöjligheter till 

skillnad från tidigare nivåer då de endast förser 

beslutsfattarna med synpunkter. 

5. Barn delar makt och ansvar med vuxna i beslutsfattande 

processer. Till skillnad från nivå 4 har vuxna här inte vetorätt 

utan delaktighet sker på lika villkor. 

 

Denna modell kan inspirera och vägleda vid både utformningen och 

utförande av aktiviteter på barnbiblioteket. Fokus ska alltså ligga på 

delaktighet och inte bara på deltagande. I Sandins bok finns flera 

exempel på delaktighetsprojekt, läs gärna vidare i denna15.  

   

3.5 Varför uppmuntra läslusten? 
Författaren och läsinspiratören Aidan Chambers16 menar att 

läslusten förutsätter att bokvalen kommer från barnen själva, något 

som också studien Barn berättar ger exempel på, men studier visar 

                                                 
14

 Sandin, A.S. Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, 

samarbete, 2011, s. 187 
15

 Boken finns som pdf här: http://regionbiblioteket.se/wp-

content/uploads/sites/4/2012/04/redbook_webb2.pdf  
16

 Chambers, A. Böcker inom oss: Om boksamtal. 1994, s. 94 f. 
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att biblioteken ändå har en avgörande roll för tillgängliggörandet av 

litteratur för barnen. Men varför ska barnen då inspireras av 

biblioteket till läsning och drabbas av läslust? 

Amira Sofie Sandin intervjuar i sin uppsats Läslust – en 

brinnande känsla i magen. En studie av 9-12- åringars 

upplevelser och uppfattningar av läslust 8 barn mellan 9 och 12 år 

om just läslust, det där ”något” som gör att läsning kan vara så 

spännande, avslappnande och roligt. Utifrån barnens tankar och 

reflektioner samt teorin om flow definierar Sandin läslust på 

följande sätt: 

 
Läslust kan ses som en vilja och längtan att läsa. Läslusten 

kommer inifrån läsaren och är ett uttryck för ett genuint 

intresse som kan riktas dels mot en enskild berättelse och 

dels mot läsning i allmänhet. Upplevelser av läslust innebär 

att läsaren hänförs och absorberas av en berättelse och att 

han/hon på så vis kan förflyttas till andra världar med nya 

upplevelser och känslor. Upplevelser av läslust kan leda till 

avslappning och känslor [av, min anm.] välbefinnande, 

förändra humöret, förändra rums- och tidsuppfattningen 

och ge pirrande och brinnande känslor i kroppen.  

 

I likhet med flera av ovan nämnda studier menar Sandin att läsning 

är en dynamisk process som är beroende av ett flertal olika faktorer 

såsom läsmiljö, intresse, bokval, koncentrationsförmåga, motivation 

med mera. När barnen kommer in i rätt flow, känner läslust och 

viljan att läsa kan det innebära att tids- och rumsuppfattningen 

ändras, barnen kan koppla av, förändra humöret och läsningen kan 

ha ett inbyggt belöningssystem som i betydligt högre grad än andra 

belöningssystem uppmuntrar barnen till läsning.  

 

 

4 9- till 12-åringar i Stockholms 
stad: demografi och fritidsvanor  

För att kunna sätta SSBs verksamhet i ett vidare perspektiv och 

skatta hur många i målgruppen biblioteket når, redogörs nedan för 

den geografiska fördelningen av 9- till 12-åringar i Stockholms stad 

samt för några av de studier kring kultur- och fritidsvanor hos 

målgruppen som gjorts inom staden. 

Av Stockholms invånare är 33 651 st mellan 9 och 12 år (per 

sista december 2013).17 Eftersom SSBs enheter och Stockholms 

stadsdelsområden inte helt överensstämmer, har jag försökt 

kompensera för detta genom att justera stadsdelsområdena utifrån 

SSBs enheter18. Det ska tilläggas att detta säkert kan göras på flera 

                                                 
17

 Statistik från www.statistikomstockholm.se 
18

 Se bilaga 1 för fördelning. 
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olika sätt och att någon stadsdel kanske passar bättre i något annat 

enhetsområde. Bedömningen är dock att denna justering ger en mer 

korrekt bild av fördelningen av Stockholms 9- till 12-åringar.  

 

Fördelningen ser då ut så här: 

 

LÄSA Stadsbiblioteket 1783 

LÄSA Medborgarplatsen 2776 

Medborgarplatsen/Linje 
17 1780 

Högdalen 3697 

Hässelby-Vällingby 5961 

Hornstull 2786 

Järva 3413 

Skärholmen 2785 

Farsta 3002 

Kungsholmen 3757 

Östermalm 1911 

  Totalt: 33651 

  

 

Under 2013/201419 genomförs en kulturvaneundersökning bland 

stadens barn och unga mellan 10 och 25 år av Myndigheten för 

kulturanalys i samarbete med Stockholms stad. En enkät skickades i 

slutet av 2013 ut till närmare 2000 barn och unga i tre av 

Stockholms stads stadsdelar: Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen 

samt Hässelby-Vällingby. 47% av de tillfrågade svarade och 

respondenterna delades in i tre åldersgrupper: 10-12 år, 13-15 år 

samt 16-25 år. Undersökningen fokuserar på barnens fritid och 

alltså inte skolrelaterad kulturutövning. Dans, teater och slöjd 

(skapa saker i textil, trä eller metall) är de vanligaste 

fritidsaktiviteterna för 10- till 12-åringar. Undersökningen visar 

också att bildspråket (rita och måla) är ett vanligare konstnärligt 

uttrycksmedel än ordspråket. 91,7 % av de tillfrågade i 

åldersgruppen 10-12 år säger sig läsa/lyssna på böcker (tryckt eller 

digitalt) och 23,6 % besöker ett bibliotek ofta (varje vecka eller 

varje månad). De fick även frågan om vad de brukar göra på 

biblioteket. 65 % lånar böcker eller musik, 13 % svarade att de 

brukar läsa.  

Den största drivkraften för barn och unga att ägna sig åt 

fritidsintressen är för att det är roligt. För målgruppen 10-12 år är 

                                                 
19

 Barn och ungas kulturvanor i Stockholms stad, handout vid en första 

presentation av projektet vid Kulturförvaltningen Stockholms stad 2014-04-23, 

Myndigheten för Kulturanalys 



Projekt eftermiddagsbiblioteket på Stockholms stadsbibliotek Del 1: 

Kartläggning 

15 (35) 

 

det några som fyllt i att de går på fritidsaktiviteter för att föräldrarna 

tvingat dem. Undersökningen visar sammantaget att barn och unga i 

Stockholm ”kulturar” i lika hög utsträckning som de idrottar, det 

finns alltså ingen motsättning mellan de två. En intressant slutsats 

som visar att Stockholms stad till viss del tycks ha vänt trenden som 

sågs i tidigare studier.  

Resultatet bör dock ses i ljuset av en ganska låg svarsfrekvens 

samt att respondenterna i högre utsträckning än genomsnittet är 

kulturaktiva (detta kan konstateras efter jämförelser mellan andelen 

i undersökningen som är med i Kulturskolan och den faktiska 

andelen Kulturskoleelever i Stockholms stad). Dessutom är det 

svårt att veta vad de mellan 10 och 12 år tolkat in i frågorna. Den 

fullständiga rapporten publiceras preliminärt 15 juni 2014.  

Det är också relevant att ta i beaktande att flickor och pojkar 

intresserar sig, och förväntas intressera sig, för delvis olika saker. 

Studien Kultur åt flickor – idrott åt pojkar från 2001 bygger på 

information från 5000 högstadieelever och 3000 gymnasielever och 

visar att ”pojkar socialiseras till (tävlings-, prestationsinriktad) 

idrott och flickor till (legitimerad, fin) kultur.”20 Rapporten visar att 

det finns ett tydligt samband mellan socialisering och utnyttjande 

som innebär att enbart en resursfördelning inte skulle ändra detta. 

Istället krävs en förändring i det budskap som staden överför till 

barnen. Rapporten konkluderar att det inte handlar om att flickor 

ska ”erövra pojkars positioner” utan att pojkar ska ”erövra 

flickornas positioner”. 

 En annan rapport som behandlar målgruppens fritidsvanor är 

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i 

Stockholms stad att det ska satsas på?21 från 2005, även den 

sammanställd av Stig Elofson. Rapporten visar att de flesta barn på 

mellanstadiet sätter idrotten framför kulturen men att det även här 

finns en skillnad i intresset för kultur hos flickor och pojkar, där 

flickor ser kultur som aningen viktigare än vad pojkar gör. 

 Rapporterna ovan är alla kopplade till forskningsenheten vid 

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och samma enhet arbetar just 

med att sammanställa resultatet av en undersökning inom ramen för 

projektet Ung livsstil som syftar till att titta närmare på 

gymnasieelevers fritidsvanor (föreningsliv, hälsa, läsvanor, 

biblioteksbesök, trygghet, situation i skolan med mera). Resultat av 

denna studie är ännu inte klart, men kan senare bli aktuellt för SSB 

att titta närmare på22.  

                                                 
20

 Elofson, Stig Kultur åt flickor - idrott åt pojkar. 2001 
21

 Elofson, Stig Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i 

Stockholms stad att det ska satsas på? 2005 
22

 För mer info, se: http://www.stockholm.se/idrott/forskning 
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Kulturvaneundersökningen och de andra nämnda studierna visar 

alltså hur fritidsvanorna ser ut för målgruppen i Stockholm, och vi 

har tidigare gått igenom vad målgruppen efterfrågar och har för 

vanor när det gäller läsning och bibliotek. Men vad erbjuder då 

biblioteken?  

 

5 Omvärldsbevakning 

Innan vi tittar på SSBs eftermiddagsverksamhet görs en utblick i 

övriga Stockholm och landet.  

5.1 Sveriges folkbibliotek i siffror 
Kungliga bibliotekets statistik för Sveriges folkbibliotek (från den 

preliminära publiceringen 2014-03-19) visar att andelen publika 

aktivitetstillfällen på Sveriges bibliotek har ökat med 13 % men att 

andelen tillfällen primärt för barn och unga har minskat med 10 

procentenheter till 62 % år 2013 i jämförelse med år 2009. I 

Stockholms stad ligger samma siffra på 54 %, alltså en bra bit lägre. 

Det ska dock påpekas att Stockholms Stadsbibliotek har ett bra 

mycket större utbud av aktiviteter över lag, varför Stockholms 

stadsbibliotek nominellt har betydligt fler aktiviteter för barn och 

unga.  

 

5.2 Aktivitetsutbudet i Stockholms län  
En ögonblicksbild från 2014-03-26 ger vid handen att hos de 25 

kommunerna i Stockholms län (Stockholms stad borträknat) är de 

vanligaste aktiviteterna någon form av pyssel samt bokfika. Bokfika 

kallas även ”bokklubb” och ”läseklubb”, men innehållet består i att 

det bjuds på fika och tipsas om böcker. 12 av de 25 kommunerna 

har pyssel och 11 har bokfika i bibliotekens programblad för våren. 

5 av kommunerna har mer traditionella bokcirklar där barnen och 

bibliotekspersonalen läser samma bok. Exempel på andra aktiviteter 

för målgruppen är skrivarläger/-verkstad av olika slag samt 

speldagar. I Upplands-Väsby hade de flera andra aktiviteter, bland 

annat ”Gör din egen låt av en frukt”, ”Monstertecknarworkshop” 

och ”Filmklubb”.  

Ett annat exempel är TioTretton23 i Stockholm som 

tillhandahåller datorer, inspelningsstudio, medielabb, böcker, 

symaskiner och ett kök. De håller i bokcirklar där böckerna är 

bestämda på förhand och informationen om tid och datum för 

cirkelträffen finns klistrad på boken. TioTretton håller även öppna 

verkstäder i musik/ljud, spelprogrammering, matlagning och 

                                                 
23

 http://tiotretton.wordpress.com/ 
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skrivande. De anordnar också söndagar där de bakar, spelar in film 

med green screen med mera.  

Aktivitetsutbud i andra verksamheter än 

bibliotek/kulturförvaltningen i Stockholm för målgruppen är stort. 

Ett exempel på eftermiddagsaktiviteter för målgruppen är Design 

Lab Skärholmen24. Design Lab Skärholmen är enligt dem själva ”en 

plattform, en ateljé och människor som utbyter idéer och estetiska 

uttryck”. Utgångspunkten för deras arbete beskrivs som besökarna, 

främst barnen. De har både öppet för allmänheten och håller 

klassvisningar. I mars höll Design Lab Skärholmen i ett designkalas 

för alla 9- till 13-åringar där barnen kunde lära sig teckna serier, 

designa smycken, blåsa glas, designa möbler i frigolit och vara med 

på ”danceoke” (som karaoke men med dans istället). 

Vidare finns det aktiviteter som ”Arty Party” där måleriet är i 

fokus, pyssel på många av museerna och ”Monsterklubben” på 

Marabouparken där de visar samlingarna och pysslar på olika teman 

(knapptillverkning, fotoskola med mera). Berättarministeriet, som 

SSB samarbetar med i Husby, är ett annat exempel som erbjuder 

skrivupplevelser för klasser och ofta samordnar dessa med 

biblioteksvisningar. Överlag kan sägas att bild (rita och måla) och 

pyssel tycks erbjudas i högre utsträckning än till exempel 

verksamhet med fokus på skrivande.   

 

5.3 Aktivitetsutbudet i övriga landet 
Tittar man närmare på verksamheten på biblioteken i länens större 

städer ser man att utbudet är ungefär detsamma. Dominerar gör 

pysselverksamhet och någon typ av bokfika/bokklubb, men även 

skrivartävling och skrivarverkstäder förekommer. Alla aktiviteter 

utom en schackskola på Linköpings bibliotek är gratis. 

 Bokfika går under några olika namn: ”Fritidsklubb”, 

”Bokklubb”, ”Boksnack”, ”Bokbullen”, ”Boksnokarna”, 

”niotioelva”, ”bokhyllehäng” och kan ha lite olika innebörd. Men 

kärnan i aktiviteten handlar om att fika och tipsa varandra om 

böcker. En del bibliotek både tipsar, fikar, pysslar och skriver, 

medan andra enbart fikar och tipsar. De flesta biblioteken vill att 

man föranmäler sig till bokfikat.  

 Den mer traditionella läsecirkeln har ofta namn som 

”Bokklubb”, ”Deckarklubb”, ”Läseklubb” och ”Bokslukarklubb”. 

Här läser alla i klubben samma bok. I Norrköping ordnar de 

bokträffar med fokus på en särskild bok, vilket innebär att man kan 

välja vilken träff man vill gå på utifrån vilken bok som ska 
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 http://designlabskarholmen.se/  
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diskuteras. Även bokklubbarna kräver föranmälan på de allra flesta 

bibliotek.  

 När biblioteken ordnar pysselverkstäder är det ofta med fokus 

på något särskilt pyssel varje gång. Det kan vara ”Mangaverkstad”, 

”Minimello-pyssel”, ”Pimpa ditt mobilskal”, ”Amigurumi” eller 

”Papperskonst av gamla böcker”.  

 Några bibliotek har också enstaka skrivarcirklar och -

verkstäder. Ofta går cirklarna ut på att göra skrivövningar och lära 

sig tips och tricks. Ofta framhävs att det är en skrivpedagog eller 

författare som håller i aktiviteten. 

 Andra exempel på aktiviteter är serieverkstäder, Harry Potter-

träffar, filmklubbar och möjligheter att spela spel. Fyra av 

biblioteken anordnar TV-spelsträffar och/eller ger tillgång till TV-

spel på biblioteket. Något enstaka författarbesök finns också i 

evenemangskalendrarna, men de sker sällan.  

Balagan25 på Malmö stadsbibliotek har satsat särskilt på 

målgruppen och är ett berättarexperimentarium, både fysiskt och 

digitalt. Balagan anordnar bland annat musikakuter (här kan man få 

hjälp med noter, piano- och gitarrkomp med mera), pyssel- och 

experimentverkstäder, rörelseworkshops, skrivar- och 

berättarverkstäder, bokkafé (de fikar och tipsar om böcker). På 

Balagans hemsida blir man ”medborgare” och kan då samla poäng 

genom att skriva berättelser, chatta med kompisar med mera. 

Balagan invigdes i juni 2012 och arbetades fram genom samarbete 

med inredningsarkitekter och ett 80-tal barn från Malmö.  

  

5.4 Tidigare och andra projekt  
Bokklubben Nyckelpigan startades på Borås stadsbibliotek i mitten 

av 2000-talet. Där samlades ca 25 barn sex gånger per termin för 

bokprat, fika och pyssel. Som medlem i bokklubben fick barnen ett 

särskilt klistermärke att sätta på lånekortet. Klistermärket 

berättigade till ett ”eget” bokbestånd som förvarades på en särskild 

plats i biblioteket. Dessa böcker fick endast barn med klistermärket 

på lånekortet låna, vilket enligt ledarna för projektet var ett lyckat 

grepp och fick barnen att känna sig utvalda och delaktiga. 

Bokklubben som Borås Stadsbibliotek startade finns fortfarande, 

men nu under namnet Boksnokarna. En viktig del i arbetet är de två 

gosedjurssnokar som bibliotekarien varje gång låter var och ett av 

barnen hålla i och då berätta om en bra och en mindre bra sak som 

hänt dem senaste veckan. Snokarna hjälper på så sätt till att få alla 

barn delaktiga i samtalet, enligt bibliotekarien och boksnoksledaren 

Annette Bertilsson26.  

                                                 
25

 http://www.balagan.se/ 
26

 Telefonsamtal med Annette Bertilsson 2014-04-04 
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Ett annat läsfrämjande projekt att eventuellt inspireras av är 

Akademibokhandelns Läsborgarmärke som lanserades 2011. Det 

går ut på att barnen får ett läsborgarmärke om de har läst ett visst 

antal böcker och fyllt i ett läskort med information och 

kommentarer om böckerna. Hur de fått tag på böckerna de läser 

spelar ingen roll, enligt Akademibokhandeln27.  

Sommarboken28 är ytterligare ett projekt som riktar sig till barn i 

mellanåldern. Det drivs av Kultur i Väst och är kopplat till Barnens 

bibliotek. Projektet utgår från studien Barn berättar (som 

sammanfattades ovan) och erbjuder medverkande bibliotek 

speciella boklådor som barnen kan fylla med sommarläsning, 

skrivhäften där de kan rita och skriva om böckerna med mera. SSB 

erbjuder redan nu en variant av sommarboken med en folder där 

barnen får recensera tre böcker under sommaren, lämna in folder 

och få en gåvobok.   

Polarbibblo.se är en satsning från Norrbottens länsbibliotek 

tillsammans med biblioteken i Norrbotten. På sidan har barnen 

möjlighet att själva publicera dikter, berättelser, lästips med mera. 

Där finns också lästips från en särskild redaktion. Även om 

Polarbibblos aktiviteter sker digitalt så finns det mycket att 

inspireras av29.  

BOOKworms är ett koncept som provats på bibliotek i 

Sörmland och som bygger på att ungarna själva utformar den 

bokklubb de är med i på biblioteket. Barnen initierade 

författarbesök (som möjliggjordes genom stöd från Kulturrådet) och 

bestämde att de på bokklubben skulle försöka se filmatiseringar av 

de böcker de läste. BOOKworms-konceptet innebar att barnen i stor 

utsträckning inte bara deltog i verksamheten utan också var 

delaktiga (se mer nedan om deltagande vs delaktighet).  

 

 

6 SSBs eftermiddagsverksamhet 

Ovan beskrivs alltså projekt och aktivitetsutbud i övriga Sverige 

som således fungerar som en referenspunkt för SSBs verksamhet. 

Nedan redogörs först för eftermiddagsbiblioteket som begrepp och 

dess tillblivelse samt utveckling under de senaste dryga tio åren, 

sedan sammanfattas SSBs eftermiddagsverksamhet under 2013. Sist 

sammanfattas också de behov som bibliotekspersonalen lyft i 

samband med detta projekts inledande fas.  

                                                 
27

 http://akademibokhandeln.se/artiklar/ta-lasborgarmarket/ 
28

 www.sommarboken.se 
29

 Se gärna även http://www.ubok.no/ 
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6.1 En återblick 
Eftermiddags-, lov- och helgverksamhet har inom SSB mer eller 

mindre alltid funnits, men begreppet eftermiddagsbibliotek 

myntades som ovan nämnts runt 2006/2007. Sedan början av 2000-

talet har SSB bland annat erbjudit skrivarverkstäder för 10- till 15-

åringar, läsecirklar, dramalek och under dessa år fanns i 

verksamhetsplanerna som mål att ”utveckla lusten till läsning, 

särskilt hos barn och ungdomar”. 2006 blev eftermiddagsbiblioteket 

prioriterat och en av SSBs uppgifter var att ”Förbättra 

förutsättningarna för unga att utöva och uppleva kultur på egna 

villkor”. 2011 lät det så här i verksamhetsplanen: ”SSB åtar sig att 

erbjuda aktiviteter för, av och med barn och ungdomar med 

möjlighet till eget utövande”. SSB har alltså mer och mer rört sig 

mot en verksamhet som tydligare fokuserar på det lässtimulerande 

arbetet för barn och unga på fritiden där delaktighet ligger i fokus.  

Biblioteken i västerort fick 2008 i uppdrag att kartlägga och 

utveckla eftermiddagsverksamheten för mellanåldern och bland 

annat ta fram en idékatalog vars syfte var att agera inspirationskälla 

för den som vill starta eftermiddagsverksamhet för målgruppen på 

biblioteket. Syftet med projektet var alltså likartat det projekt som 

denna delrapport är en del av. Idékatalogen bestod av exempel på 

29 olika aktiviteter, de flesta med olika externa aktörer, och med ett 

prisspann (alltså kostnad för biblioteken) mellan 0 och 10 000 kr. 

Exempel på aktiviteter är: bussteater, brädspelsverkstad, 

experimentföreställningar, pyssel, filmvisning, skrivarkurser, 

läxhjälp och läsecirklar och ”veckans fråga” (ungdomar lämnar 

svaret på veckans fråga och får chans att vinna en bok).  

Runt samma tid startade också det projekt som kom att kallas 

”Är du nyfiken på..?” och genomfördes tillsammans med 

Sundbybergs och Solnas stadsbibliotek. Projektet handlade om att 

utifrån fokusgruppsintervjuer med barn i 9- till 12-års åldern 

utforma ett aktivitetsutbud för eftermiddagar och lov. Exempel på 

program som finansierats genom medel sökta för projektet är 

”tröjtryckning”, skrivarverkstäder med författarna Eva Susso och 

Dan Höjer, skräckverkstäder, serieverkstäder och brädspelsträffar. 

Projektet innefattade även personalutbildningar och workshops i 

bland annat ”Ungdomsböcker och gotisk litteratur”, ”Barns och 

ungdomars spelade” och föreläsningar om serier.  

 

 

6.2 Eftermiddagsverksamheten på SSB under 
2013 
Eftermiddagsbiblioteket under 2013 skiljer sig inte särskilt mycket 

från de förslag som återfinns i idékatalogen ovan, men de relativt få 
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gånger som biblioteken tagit in externa aktörer handlar det om 

pysselverkstäder och liknande. Verksamheten såg också lite olika ut 

på respektive bibliotek. En del bibliotek och enheter hade ganska 

många olika aktiviteter, både på vardagar, på helger och på lov. 

Andra satsade mer på lovverksamhet, medan en del nästan inte hade 

någon verksamhet alls. Vid genomgången av aktiviteter och 

program under 2013 har dessa delats in i de övergripande 

kategorierna: Skrivande, Bokcirkel och Bokfika, Pyssel, 

Författarbesök (som då är besök utan workshops eller dylikt) samt 

Övrigt. Programmen och aktiviteterna har även kategoriserats som 

Lovverksamhet eller vardagsverksamhet (här ingår även vanliga 

helger). Vissa aktiviteter och program skulle kunna hamna i flera 

kategorier, i dessa fall har den kategori som är mest framträdande 

valts.  

 Nedan följer en kort sammanfattning genom nyckeltal, vidare 

redovisas statistiken mer noggrant. 

 

Nyckeltal: 

Hela SSB:  
Antal aktivitetstillfällen:  356 

Antal deltagare: 2529 

Andel nådda i %:  7,5 % 

 

 

Växtplatsbiblioteken:  

 
Antal 

aktivitetstillfällen: 
Antal 

deltagare: 

Husby 

 

16 146 

Tensta 

 

1 7 

Rinkeby 

 

7 80 

Skärholmen 

 

18 120 

Bredäng 

 

2 16 

Farsta 

 

3 110 

 

 

Växtplatsenheterna: Andel nådda i %: 

 

Järva  

 

12,9 % 

Skärholmen 

 

4,9 % 

Farsta 4,8 % 
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6.2.1 Antal aktivitetstillfällen och deltagare30 2013 

 

                                                 
30

 Notera att här används begreppet ”deltagare” som begrepp för hur många som 

tog del av eftermiddagsbiblioteket. Här handlar det om just deltagande och tyvärr 

inte om delaktighet som Amira Sofie Sandin förespråkar ovan.   

Antal aktivitetstillfällen(Antal deltagare) 
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Totalt under 2013 erbjöd SSB 356 aktivitetstillfällen för 9- till 12-

åringar. Flertalet riktade sig specifikt till målgruppen, andra hade en 

bredare målgrupp31. Flest antal aktiviteter har LÄSA 

Stadsbiblioteket (76 st), LÄSA Medborgarplatsen (73 st) samt 

Hornstullsenheten haft (71 st). Därnäst kommer Järvaenheten (39 

st).  

Av växtplatsbiblioteken är det Husby som har störst verksamhet, 

16 aktivitetstillfällen och 146 deltagare. Här har de bland annat 

engagerat frivilliga vuxna boende i området som ordnar ordlekar, 

pyssel, läxläsning (läxläsning räknas dock inte till 

eftermiddagsbiblioteket och finns således inte med i 

kartläggningen). Därnäst kommer Skärholmen, som under 2013 

hade 18 aktivitetstillfällen med 120 deltagande. Farsta hade tre 

program med sammanlagt 110 besökare, vilket kan tyckas mycket, 

men likt många andra bibliotek så är det här öppen 

pysselverksamhet som drar upp statistiken. Rinkeby hade 

exempelvis sju aktivitetstillfällen med sammanlagt 80 besökare och 

till skillnad från Farsta hade Rinkeby ingen pysselverksamhet alls. 

Tensta hade enligt kartläggningen endast ett aktivitetstillfälle med 

sju deltagare under 2013, Bredäng två aktivitetstillfällen med 16 

deltagare. Här ska dock noteras att den bokcirkel som hölls i 

Bredäng både hölls digitalt och på plats i biblioteket. Den digitala 

delen pågick under en längre tid under dygnets alla timmar, vilket 

inte varit möjligt att notera i statistiken.  

Minst antal aktivitetstillfällen hade Högdalsenheten med tre 

aktivitetstillfällen, följt av Farstaenheten med sex aktivitetstillfällen. 

De bibliotek som inte hade något aktivitetstillfälle under 2013 

(förutom de bibliotek som varit stängda hela eller delar av året) var 

Björkhagen, Örby, Telefonplan, Hjorthagen, Slussen, Sture samt 

Akalla. Akallas mobila verksamhet var under 2013 främst riktad 

mot förskolor och de lägre klasserna, Sture och Slussen är små 

bibliotek med något annan inriktning än barnverksamhet.  

De allra flesta aktiviteter inom ramen för 

eftermiddagsbiblioteket har hållits på vardagarna (276 mot 80 

aktiviteter på helger och lov). Det går att skönja en tendens där de 

större biblioteken anordnar fler vardagsaktiviteter än de mindre, 

som ofta håller sig till lovpyssel och liknande.   

Det totala antalet deltagare i eftermiddagsbiblioteket 2013 

uppgick till 252932. Flest deltagare under 2013 har LÄSA 

Medborgarplatsen haft (579 st), näst efter följer Järvaenheten (441 

st), LÄSA Stadsbiblioteket (393 st), och Hornstullsenheten (380 st). 

                                                 
31

 Här har andelen medverkande 9- till 12-åringar skattats med hjälp av 

personalen. 
32

 Noteras bör att kartläggningen inte tar hänsyn till om samma deltagare 

förekommer flera gånger i statistiken, som vid exempelvis bokcirklar och 

liknande.  
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Järvaenheten har haft betydligt färre program i jämförelse med de 

tre andra, men hade bland annat ett populärt samarbete med 

Akademibokhandeln som genererade många besök i Kista samt stor 

verksamhet, mest pyssel, på Husby bibliotek. Bland 

växtplatsenheterna är det således Järva som når flest. 
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6.2.2 Typer av eftermiddagsbibliotek 

 

 

 

 

Programtyper. Antal aktiviteter(Antal deltagare). *Flera författare, men endast ett aktivitetstillfälle. 
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De två vanligaste typerna av eftermiddagsbiblioteket är pyssel (161 

aktivitetstillfällen) samt någon typ av bokfika/bokcirkel (127 

aktivitetstillfällen). Exempel på pysselverksamhet är allt från 

tröjtryckning och spökhusbyggande till hjältepyssel, måla glaslyktor 

och påskpyssel.  

Bokfika/bokcirkel-verksamheten har sett lite olika ut. Vissa 

läser samma böcker, andra har utformat aktiviteten med fokus på 

tipsande av både böcker, andra medier och kulturformer som musik, 

spel och Youtube-klipp. I Bredäng har bokcirkeln varit både digital 

via Kik och fysisk genom träffar på biblioteket. I Skärholmen höll 

de tillsammans med Stadsteatern en uppskattad bokcirkel där de 

läste En världsomsegling under havet.  

37 skrivarverkstäder eller liknande har också hållits. Ofta hålls 

denna verksamhet på lov och innebär då en verksamhet som 

sträcker sig över ett par dagar, men det finns också exempel där 

man träffas exempelvis varannan vecka en hel termin (exempelvis 

på Medborgarplatsens bibliotek).  

Ett flertal författare/illustratörer har besökt SSB: Erika Vallin 

(Stadsbiblioteket och Luma), Johan Egerkrans (Stadsbiblioteket), 

Ylva Karlsson (Stadsbiblioteket), Esbjörn Jorsäter 

(Medborgarplatsen), Pelle Eckerman (Älvsjö och Farsta), Dan 

Höjer (Hässelby villastad), Julia Thorell (Vällingby), Michelle 

Paver (Hornstull) och Lisa Medin (Enskede). Bagarmossen hade 

dessutom en barnboksdag med tolv lokala författare och illustratörer 

på plats (detta räknas i statistiken som ett aktivitetstillfälle) och i 

Kista samarbetade biblioteket med Akademibokhandeln och tog 

emot tio författare på biblioteket. Alla författare och illustratörer, 

förutom Erika Vallin när hon besökte Luma, Michelle Paver, Dan 

Höjer och de författare som besökte Bagarmossen samt Kista 

bibliotek, som besökt biblioteken har hållit i någon typ av 

workshop.  

Exempel från den kategori som benämns övriga program är 

hjältehelg med polis och brandkår, Afrikadag, familjedag, 

påsklovstävling och schackspel. 

Växtplatsbiblioteken har satsat mycket på pysselverksamhet, 

men Skärholmen, Rinkeby och Bredäng har haft huvudfokus på 

läsande och skrivande.  

 Vardagsaktiviteterna på eftermiddagarna hålls mellan 14.30 och 

18.30, men företrädesvis någon gång mellan kl. 15 och 17. På 

helger och lov hålls de flesta aktiviteterna hela dagen eller tidig 

eftermiddag.    
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6.2.3 Andel nådda 9- till 12-åringar  

 

 

Enhet Bibliotek Antal aktivitetstillfällen Antal deltagare

Antal 9- till 12-åringar i 

stadsdelsområdet (Jag har 

justerat stadsdelsområdena så 

att de bättre stämmer med 

SSBs enheter.) Andel nådda i målgruppen

LÄSA Stadsbiblioteket 76 393

Totalt: 76 393 1783 22,0%

LÄSA Medborgarplatsen 73 579

Totalt: 73 579 2776 20,9%

Medborgarplatsen/Linje 17 Björkhagen 0 0

Bagarmossen 2 35

Skarpnäck 11 116

Totalt: 13 151 1780 8,5%

Högdalen Hagsätra 1 25

Älvsjö 1 14

Örby 0 0

Högdalen 1 17

Totalt: 3 56 3697 1,5%

Hässelby-Vällingby Spånga 1 4

Blackeberg 17 60

Hässelby Villastad 3 29

Hässelby gård (öppnade i slutet av 

2013) 0 0

Vällingby 3 12

Totalt: 24 105 5961 1,8%

Hornstull Hornstull 2 70

Aspudden (stängt för ombyggnation 

under delar av året) 0 0

Gröndal 13 199

Årsta 1 4

Luma 55 107

Totalt: 71 380 2786 13,6%

Järva Tensta 1 7

Rinkeby 7 80

Kista 15 208

Husby 16 146

Akalla (uppsökande verksamhet 

främst mot skolor) 0 0

Totalt: 39 441 3413 12,9%

Skärholmen Skärholmen 18 120

Bredäng 2 (dock digitalt också) 16

Telefonplan 0 0

Fruängen 1 0

Totalt: 21 136 2785 4,9%

Farsta Farsta 3 110

Enskede 2 23

Gubbängen 1 12

Sköndal (stängt för 

ombyggnation under delar av 

året) 0 0

Totalt: 6 145 3002 4,8%

Kungsholmen Kungsholmen 0 0

Brommaplan 1 4

Alvik 16 86

Stora Essingen 1 10

Totalt: 18 100 3757 2,7

Östermalm Östermalm 12 43

Hjorthagen 0 0

Slussen 0 0

Sture 0 0

Totalt: 12 43 1911 2,3%

TOTALT SSB 2013: 356 2529 33651 7,5%
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Totalt deltog alltså 2529 barn 9-12 år i SSBs program och 

aktiviteter. Det är dock svårt att ge någon exakt siffra på hur många 

i målgruppen biblioteken når. SSB för inte statistik över vilka som 

deltagit på något annat program tidigare, men ser man till vilken typ 

av program som erbjuds är de flesta av drop-in-karaktär, utan 

anmälan, vilket kan innebära att spridningen bland besökarna ändå 

är relativt god. Siffran säger heller inget om vilka vi når. Trots detta 

ger siffran en fingervisning om hur många SSB når. Av alla 9- till 

12-åringar som bor i Stockholms stad når SSB, med visst förbehåll, 

7,5 %.  

Procentuellt i jämförelse med de justerade stadsdelsområdena 

(se punkt 4 samt bilaga 1) är det LÄSA Stadsbiblioteket som når 

flest i stadsdelsområdet (22 %), följt av LÄSA Medborgarplatsen 

(20,9 %). Sedan följer Hornstullsenheten (13,6 %), Järvaenheten 

(12,9 %) och Linje 17-biblioteken (8,5 %).  

 Fördelningen av deltagare mellan vardagsaktiviteter och 

lovaktiviteter visar att SSB når 5,77 personer per vardagsaktivitet, 

mot 11,7 personer per lovaktivitet. Den totala siffran är 7,1 personer 

per aktivitetstillfälle. En anledning till att SSB når fler vid 

lovaktiviteterna kan dels vara att målgruppen har mer tid att vara på 

biblioteket då, dels att många av aktiviteterna är pyssel som pågår 

under flera timmar och inte kräver någon föranmälan.  

 

6.2.4 Personalresurser och bidrag från 

stadsdelsförvaltningarna 

De flesta bibliotek har inte haft någon särskild person utsedd för att 

arbeta med just eftermiddagsbiblioteket. LÄSA Stadsbiblioteket och 

LÄSA Medborgarplatsen har en medarbetare var som arbetar på 

respektive bibliotek, dock inte heltid. De allra flesta arbetar även 

med Bibblan berättar, sexårsvisningar med mera.    

Några av biblioteken och enheterna får bidrag från 

stadsdelsförvaltningarna för lovverksamhet och dylikt. Bidragen 

tycks påverka andelen aktiviteter, men inte i så hög utsträckning 

som man kanske skulle kunna förvänta sig. Pengarna används i de 

flesta fall för målgruppen 9-12 år men används även till annan del 

av verksamheten. De som får bidrag är: Stadsbiblioteket (ca 75 000 

kr för 2013) från Norrmalms stadsdelsförvaltning; Enskede, Årsta, 

Högdalen, Hagsätra och Örby (10 000 kr vardera för 2013) från 

Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltning; Älvsjö bibliotek 

(60 000 kr för 2013) från Älvsjö stadsdelsförvaltning; Farsta, 

Gubbängen och Sköndal (20 000 kr sammanlagt) från Farsta 

stadsdelsförvaltning. Av 40 bibliotek är det alltså tio bibliotek som 

får bidrag. 
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6.3 Behov hos personalen 
Vid besök ute i enheterna lyfts ofta de problem och svårigheter att 

arbeta med målgruppen som personalen upplever. Bland annat 

handlar det om tidsbrist: att det är mycket annat som ska prioriteras 

i verksamheten, men också att det är svårt att hinna läsa böcker som 

passar målgruppen. Många barn frågar ofta ”Har du läst den?” när 

man tipsar om en bok, vilket man kanske inte alltid har. Ett sätt att 

arbeta med detta är därför att samla bra lästips för målgruppen och 

sprida till biblioteken. 

 När det gäller tidsbristen anser flera att de behöver arbeta in 

rutiner för programverksamheten och skapa en kontinuitet för att 

kunna visa upp aktivitetsutbudet för barnen. Vidare 

uppmärksammar några bibliotek problem med en del ”stökiga” barn 

som förstör för andra. Brist på personal är en avgörande faktor; ett 

behov finns att hitta fler aktiviteter i biblioteksrummet som kan 

engagera de ”stökiga”.  

 Övriga områden där bibliotekspersonalen behöver stöd är 

marknadsföringen, hur når man 9- till 12-åringar? Går det att arbeta 

mer uppsökande? Men om man inte har den tiden, hur kan man 

enkelt och lätt få ut information om aktiviteter? 

 Sedan finns det också ett behov av att få tips på väl fungerande 

och lite enkla program och aktiviteter för målgruppen. Vidare är det 

många som känner att de behöver träffa andra inom SSB som 

arbetar med samma målgrupp för att dela erfarenheter och prata om 

svåra situationer som kan uppstå när man ska ta hand om en grupp 

barn. Några bibliotek lyfter också rumsliga utmaningar som att hitta 

en särskild plats som målgruppen kan ha ”som sin egen”.   

 

 

7 Hur tar vi 
eftermiddagsbiblioteket vidare? 

Så med all den forskning och kunskap som vi nu fått en inblick i 

och med information om den verksamhet som SSB har, hur 

utvecklar vi eftermiddagsbiblioteket? 

 

Följande sammanfattande punkter kan användas som 

utgångspunkter vid det fortsatta arbetet med 

eftermiddagsbiblioteket: 

 

 Arbetet bör vara grundat i barns erfarenheter, exempelvis genom 

att använda den delaktighetsstege som återfinns ovan.  

 Barn som human beings och inte human becomings. 
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 Det läsfrämjande arbetet bygger på ett vidgat textbegrepp där den 

tryckta boken bara är en av alla former av läsande.  

 Barns perspektiv är i fokus, inte enbart barnperspektivet.  

 Läslusten kommer inifrån och bokvalen är något som drivs av 

barnen själva, därför bör fokus ligga på delaktighet och inte 

enbart deltagande.  

 Biblioteket är en lugn och trygg plats där fokus inte ligger på 

prestation.  

 Bibliotekspersonal, kompisar och familj är inspirationskällor, se 

till att nyttja alla tre. 

 

Eftermiddagsbiblioteket består alltså av flera faktorer, som kan 

sammanfattas i följande tre begrepp: bemötande, rummet och 

aktiviteter. Kartläggningen av SSBs verksamhet har fokuserat på 

det sistnämna och visar bland annat att stort fokus ligger på pyssel 

och skaparverkstäder. Möjligen ligger fokus här för att detta är 

ganska resurssnåla aktiviteter som är relativt enkla att 

tillhandahålla. Men då bildspråket visat sig överordnat ordspråket 

som konstnärligt uttrycksmedel har biblioteken en god möjlighet att 

arbeta läsfrämjande genom att också arbeta ”skrivfrämjande”. Till 

exempel genom att anordna fler skrivarkurser/-klubbar och till 

exempel utöka samarbetet med verksamheter som 

Berättarministeriet. 

 Att samtala om böcker och läsning har visat sig viktigt för barns 

läsförmåga och läslust och även här behöver SSB sprida de goda 

exempel på verksamheter som finns på några bibliotek till andra 

bibliotek som inte idag har den typen av verksamhet. Men 

anledningen till att en del bibliotek inte har sådan verksamhet är 

bland annat på grund av tidsbrist och problem med marknadsföring. 

Vidare når SSB fler barn vid lov och vid aktiviteter som barnen inte 

behöver föranmäla sig till. Ett exempel är bokfika, ett koncept som 

kan spridas till fler bibliotek.  

 Utifrån vad som framkommit i denna delrapport föreslås därför 

att projektet vidare bör: 

 

 Arbeta för att ovanstående punkter inspirerar 

bibliotekspersonalen till att arbeta läs- och skrivfrämjande med 

målgruppen, främst genom en halvdagsworkshop 10/6. 

 Ta fram en SSB-övergripande miniminivå för verksamheten 

gentemot målgruppen.  

 Ta fram goda exempel på bra verksamhet för målgruppen. 

 Ta fram verktyg som underlättar för personalen att starta 

verksamhet för målgruppen. 

 Främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan bibliotek och 

mellan personal. 
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 Underlätta bibliotekens marknadsföring gentemot målgruppen. 

 

Ovanstående kommer att realiseras i del två och tre av projektet.  
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Bilaga 1 

 

 

LÄSA Stadsbiblioteket Stadsdelsområdet Norrmalm 

LÄSA Medborgarplatsen 

Stadsdelsområdet Södermalm (- stadsdelarna 
Reimersholme/Långholmen, Högalid (Södra + 
Mellersta + Norra)) 

Medborgarplatsen/Linje 17 Stadsdelsområdet Skarpnäck 

Högdalen 

Stadsdelsområdet Enskede/Årsta/Vantör -( 
stadsdelarna Årsta, Gamla Enskede, Enskede gård, 
Enskedefältet, Johanneshov) +( stadsdelsområdet 
Älvsjö) 

Hässelby-Vällingby 

Stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby + (Stadsdelarna 
som tillhör Bromma: Blackeberg, Södra Ängby, Norra 
Ängby, Bromma kyrka, Eneby, Bällsta, Mariehäll) + 
(Stadsdelarna som tillhör Spånga/Tensta: Flysta, 
Sundby, Solhem, Lunda, Bromsten) 

Hornstull 

Stadsdelsområdet Hägersten/Liljeholmen -( 
Stadsdelarna från stadsdelsområdet 
Hägersten/Liljeholmen: Mälarhöjden, Fruängen, 
Västertorp, Västberga, Midsommarkransen) +( 
stadsdelen Årsta (som tillhör Enskede/Årsta/Vantör) 
+ (Stadsdelarna som tillhör Södermalm: Högalid 
(Södra + Mellersta + Norra), 
Reimersholme/Långholmen) 
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Järva 

Stadsdelsområde Spånga/Tensta - (Stadsdelarna 
Flysta, Sundby, Solhem, Lunda, Bromsten) + 
Stadsdelsområde Rinkeby/Kista 

Skärholmen 

Stadsdelsområdet Skärholmen + (Stadsdelarna från 
stadsdelsområdet Hägersten/Liljeholmen: 
Mälarhöjden, Fruängen, Västertorp, Västberga, 
Midsommarkransen)  

Farsta 

Stadsdelsområdet Farsta + ( Stadsdelarna som tillhör 
Enskede/Årsta/Vantör: Gamla Enskede, Enskede 
gård, Enskedefältet, Johanneshov)  

Kungsholmen 

Stadsdelsområdet Kungsholmen + (Stadsdelarna som 
tillhör Bromma: Smedslätten, Riksby, Ålsten, 
Höglandet, Nockeby, Nockebyhov, Åkeshov, 
Åkeslund, Olovslund, Abrahamsberg, Stora Mossen, 
Äppelviken, Alvik, Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda 
industriområde, Beckomberga) 

Östermalm Stadsdelsområdet Östermalm 


