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Vi vill börja med att tacka Svensk Biblioteksförening för stipendiet som gav oss möjlighet att 
resa till Helsingfors. 
 
Huvudsyftet med vår resa var att besöka Helsingfors nya centrumbibliotek Ode, som 
öppnade i december 2018. Detta för att för att få nya intryck kring värdskap, bemötande, 
bemanning, möblering, skyltning med mera att ta med oss till vårt arbete på stadsbiblioteket 
i Malmö. Efter kontakt med den mycket hjälpsamma personalen på Ode kring vårt besök där 
fick vi också hjälp att välja ut Månsas bibliotek, invigt i december 2016, som ett andra 
studiebesök.  

Förutom våra inbokade studiebesök ville vi även passa på att göra några spontanbesök på 
andra verksamheter i Helsingfors för att på olika sätt hitta inspiration att ta med oss till vår 
verksamhet. Ett av dessa var Akademiska bokhandeln, som bl.a. är känd för att den ligger i 
Bokhuset ritat av Alvar Aalto. Bokhandeln påminde om ett bibliotek på så vis att läsning på 
plats uppmuntrades med trevliga läsplaser och exponerade böcker. Ett annat spontanbesök 
var Helsingfors museum för nutidskonst, Kiasma. Där förlorade vi oss en stund i en lurvig 
installation kallad Nervescape VIII av konstnären Shoplifter innan vi ramlade på Kiasmas eget 
bibliotek, en trevlig överraskning längst upp i byggnaden. En referenssamling specialiserad 
på samtidskonst öppen för allmänheten utan entréavgift. 

  

 
 
 



Biblioteken i Helsingfors 
 
I Helsingfors, som har cirka 640 000 invånare, finns 37 folkbibliotek. Det är lätt att som 
besökare i Helsingfors tänka på Ode som Helsingfors stadsbibliotek eftersom det är det 
bibliotek som ligger mest centralt. Det är det dock inte. Helsingfors stadsbibliotek Böle ligger 
ett par kilometer norrut från Ode och vi fick under vårt besök lära oss att mycket av 
administrationen sker just på Böle.  
 
När vi besökte Helsingfors hade folkbiblioteken nyligen sjösatt en ny hantering av tryckta 
medier. Nytt var samordnade inköp för alla bibliotek och flytande samlingar administrerade 
med hjälp av IMMS (Intelligent Material Management System). Alla inköp och nästan all 
katalogisering är samlade till Böle och medier anländer till Helsingfors alla bibliotek färdiga 
för utlån. Medarbetare från de olika biblioteken i Helsingfors deltar ändå i arbetet med inköp 
genom olika team som arbetar kring olika områden, ex. skönlitteratur och barn.  
Utfallet av detta kommer vi att följa med intresse. Vid tidpunkten för vårt besök hade 
övergången än så länge främst märks på Ode och Månsas i form av ett nytt system för 
reserverade böcker och på Månsas genom små förändringar av sammansättningen av 
medier på hyllorna.   

 
 
Ode 
 
Ode är som sagt det bibliotek som ligger mest centralt, i nära anslutning till Centralstationen 
vid Medborgartorget mittemot Riksdagshuset, Kiasma och Musikhuset. 
Något som lockade oss att besöka Ode var att verksamheten planerats och utformats med 
utgångspunkt i Helsingforsbornas önskemål. Många av de tjänster som idag finns i Ode 
återfinns även i invånarnas svar på frågan om vilket bibliotek de drömde om; rum att göra 
saker i, mysigt och välkomnande offentligt utrymme, ha gruppmöte, testa instrument, 3D-
skrivare och även område för bokälskare.  
 
Helsingforsborna verkar ha fått det de frågade efter för Ode är välbesökt, 8000–9000 
besökare/dag och något fler på lördagar. Det märks genast då vi anländer, en torsdag kl. 10, 
och känslan förstärks då vi rör oss genom huset. Ode har 10 000 kvadratmeter yta fördelat 
på tre våningar. Varje våningsplan har sitt tema. Temat för första våningen är interaktion. Vi 
möts av högt tempo i entréplan, stora öppna luftiga ytor, utställningar, panoramafönster och 
högt i tak. Våningen rymmer flera verksamheter inkl. café och tre informationspunkter, 
förutom bibliotekets informationsdisk även EU@Ode och Helsingforsinfo. Första våningen är 
även platsen för hänvisningar uppåt i huset samt återlämning av medier. Vi studerar 
noggrant Odes hänvisningsskyltning för att se om vi kan lära något om skyltning i ett stort 
hus, som ju också vår arbetsplats stadsbiblioteket i Malmö är.  De flesta skyltar är på tre 
språk, finska, svenska och engelska, samtidigt som enklare skyltar med mindre text pekar ut 
särskilda funktioner som infopunkter och toaletter. Vi uppmärksammande exempelvis att 
återlämning annonserades redan vid ingången, se bilden nedan.  
 
 
 



          
 
Andra våningen har kreativitet som tema och där finns grupprum, studior, spelrum, datorer, 
läsesal samt Stadsverkstaden. Det är en plats för arbete, aktivitet, inlärning och skapande. 
Här finns också tillgång till ett rum med ett komplett kök om man vill ordna en 
matlagningskurs för en kväll. En fin sak med våning två är att man där kan låna ett riktigt 
studiorum där man kan spela in. I rummen finns all utrustning som kan behövas och flera 
instrument kan lånas på plats.  Hela inredningen på andra våningen känns lite som om man 
befinner sig på ett Star Wars-skepp med ljudisolerade väggar och lågt i tak. Ljusa träbalkar 
sticker fram här och där. 
 
I Stadsverkstaden kan man vara kreativ och göra allt från 3D-figurer till att sy om sina gamla 
jeans. Det finns ett imponerande utbud av tekniska professionella redskap i form av 
exempelvis 3D-skrivare, laserskärare, lödningsarbetsplats, dekalskrivare och vinylskärare. 
Här finns också symaskiner för både tillverkning och broderier. Allt kan användas på egen 
hand eller med hjälp av personalen. Vi fick veta att besökarna lär mycket av varandra genom 
att dela med sig. Stadsverkstaden är öppen alla dagar utom måndagar, då tekniken städas 
och personalen istället kan kompetensdela med varandra. Stadsverkstaden utvecklas 
ständigt, se exempel nedan där besökarna haft synpunkter på utrustningen och fått respons. 

 



         
 
Om man är intresserad av att skapa, pyssla och experimentera så är andra våningen på Ode 
en helt fantastisk plats att upptäcka. Vi uppskattade speciellt att alla åldrar är välkomna och 
fascinerades av hur välbesökt denna våning var en onsdag förmiddag.  
 
Den tredje och översta våningen kallas för Bokhimlen. Där finns medier att låna, barnens 
bokvärld med sagorum och ett café mitt bland hyllorna. Barnens bokvärld uppmuntrar till 
läsning snarare än lek och kompletteras av en lekplats inomhus på första våningen. Ode har 
lyckats riktigt bra med ljuddämpningen av Bokhimlen, mycket på grund av det böljande taket 
i kombination med golvet. Låga bokhyllor och flera levande träd skapar en lugn och trivsam 
miljö. Direkt när man kommer upp på våningen möts man av informationsskyltar, 
hänvisningsskyltar och en informationsdisk.  



 

Vi var så klart intresserade av hur de anställda organiserar sitt arbete på Ode och fick veta 
att Ode har 50 anställda, plus fyra civiltjänstgörare som jobbar med sorteringsanläggningen. 
De har alla aktivt sökt sig till Ode från Helsingfors andra bibliotek och från Bibliotek 10 som 
stängde innan Odes invigning.  En intressant detalj var att Odes personal har 
anställningsavtal som säger att de under en tvåårsperiod ska arbeta 6 månader på något 
annat av Helsingfors bibliotek. Antingen i en följd eller tre plus tre månader. En anställd från 
det andra biblioteket flyttar då samtidigt till Ode och arbetar där.  

Vi hade hört att de anställda på Ode spenderar större delen av sin tid i den publika miljön 
och fick bekräftat att det stämde. En till två timmar per dag gör de annat. De sökte sig också 
till Ode medvetna om att arbetsdagarna skulle se ut sådana. Det är tydligt att fokus i 
verksamheten är arrangemang, där 90 % anordnas i samarbete med externa 
samarbetspartners, och att personalen är tillgänglig för besökarna. Vi lärde oss snabbt hitta 
personalen genom att de bar likadana västar och samma västar dök upp på personalen när vi 
besökte Månsas bibliotek, något vi uppskattade som besökare. Alla anställda håller i 
visningar och bemannar också i alla diskar men på våning två finns alltid en medlem från 



team Digital handledning på plats. Digital handledning är ett av fem självstyrande team som 
har ansvar för olika delar av verksamheten. I varje team ingår 10 personer. Teamen är: 
Kunskapsupplevelse, Digital handledning, Innehåll, Lokaler och delaktighet, Barn och 
ungdomar.  

 

Månsasgården och Månsas bibliotek  

        
Inte en lika spektakulär byggnad som Ode men likväl en vacker modern biblioteksbyggnad 
mötte oss i stadsdelen Månsas i Helsingfors, en stadsdel med 8000 invånare. Månsasgården 
är ett kultur- och allaktivitetshus finansierat av Helsingfors stad som invigdes i december 
2016. Det inkluderar bibliotek, ungdomsgård och Finska arbetarinstitutet - ett 
utbildningscenter for vuxna med bl.a. kvällskurser. När vi anlände till Månsasgården var 
lokalen full av ungdomar som deltog i en dag anordnad av Helsingfors stad inom systemet 
Krut (http://ruuti.munstadi.fi/sv/vad-ar-krut/), ett system som syftar till att ge ungdomar 
möjlighet att påverka. Dagen är en aktivitet helt i linje med det som Månsasgården står för. 
När vi valde Månsas som studiebesök hade vi ingen aning om den utsträckning i vilken 
invånarna är delaktiga i verksamhetens beslut. Gården har fungerat och fungerar som ett 
pilotprojekt for brukarinvolvering och centralt under planeringen av gården och även under 
löpande verksamhet är invånarnas engagemang och delaktighet. Som första allaktivitetshus i 
Helsingfors använder Månsasgården en deltagande budgeteringsmodell där invånarna har 
möjlighet att vara delaktiga i beslut kring hur resurser ska användas. Detta genom att 
komma på idéer och rösta kring vilka som ska prioriteras och genomföras. Det anordnas ett 
årligt forum och Månsasgården har även en rådgivande nämnd med representanter från 
befolkningen som väljs årligen. 

Vi fick under vårt besök en rundvandring i hela Månsasgården men fokus i presentation låg 
på biblioteket. Biblioteket har öppet 57 timmar i veckan, har omkring 23 000 medier och 



personalen består av 6 biblioteksanställda samt en civiltjänstgörare. Jämfört med andra 
bibliotek inom Helsingfors är Månsas bibliotek av medelstorlek och 2017 hade de 300 000 
besök och lånade ut 150 000 medier.  

Invånarna har som sagt en avgörande roll i beslutsfattande kring biblioteksverksamhetens 
innehåll. De planerar, producerar och är partners i många aktiviteter och använder även 
lokalerna för självständiga arrangemang. Förutom aktiviteter som arbetas fram tillsammans 
med invånarna har biblioteket en kärnverksamhet, inklusive program, som biblioteken inom 
Helsingfors stadsbibliotek ska erbjuda. Det handlar exempelvis om bokprat för skolklasser 
och sagostunder. För oss låter det som en utmaning att balansera ett sådant stort arbete 
med brukarinvolvering med den grundverksamhet som alla bibliotek i Helsingfors ska ha. En 
förutsättning för att det ska fungera kan kanske vara just det att mycket administration sker 
på annan plats.  

 

Avslutning 
 
Vi är tacksamma för att personalen på Ode och Månsas tog sig så god tid för oss och alla våra 
frågor. Vi fick många positiva intryck och nya idéer, både stora och små. De lite större 
idéerna handlar om hur invånarna kan involveras för att känna sig mer välkomna och 
delaktiga i bibliotekens verksamhet. Båda dessa nya biblioteket har haft och har en hög grad 
av brukarinvolvering. Under våra besök fick vi en viss uppfattning om vad detta inneburit och 
innebär. Vi är glada över etablerad kontakt och hoppas få tillfälle att någon gång lite mer 
detaljerat få ta del av vilka metoder de använt som varit speciellt framgångsrika.  
Vi tar också med oss idéer från Ode vad gäller tydligheten och skyltningen i rummet, då 
stadsbiblioteket i Malmö precis som Ode har stora ytor att hänvisa kring. Vi kan också 
konstatera att utformning och placering av informationsdiskar aldrig är enkelt, inte ens på 
ett nytt bibliotek som Ode. Vi har utmaningar i vår stora öppna entré med flera ingångar, 
precis som Ode också verkar ha, vad gäller vinddrag och också köbildning i relation till andra 
flöden av människor i rummet.  

Avslutningsvis, vår resa har väckt många tankar som vi tar med oss till vårt dagliga arbete. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


