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Reserapport från en studieresa till Helsingfors och Esbo 21-26 oktober 2019 
 
 
Tack vare resestipendium från Svensk biblioteksförening och tjänstledighet från Stockholms 
stadsbibliotek fick jag möjlighet att besöka framförallt mobil biblioteksverksamhet i 
Helsingfors och Esbo, det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors samt Helsingfors 
bokmässa under en vecka i oktober 2019. 
 
Kontakter med företrädare för de olika biblioteksverksamheterna i Helsingfors och Esbo fick 
jag genom Kristina Virtanen, som tidigare var ansvarig för Helsingfors stadsbiblioteks 
internationella relationer, men nu har gått i välförtjänt pension, och Maria Aleksejeva, som är 
ansvarig för vårt ryska systerbiblioteks internationella relationer.1 2 
 
Måndag 21 oktober besökte jag Ode och träffade Lotta Muurinen, som numera är ansvarig 
för Helsingfors stadsbiblioteks internationella relationer. Hon tog med mig på en guidad tur 
nerifrån och upp genom Odes tre våningsplan. Jag valde att fotodokumentera under rundturen 
och antecknade sedan samma kväll.  
Till min hjälp hade jag Odes hemsida, som innehåller mycket information 
https://www.oodihelsinki.fi/sv/.  
En filmad presentation av Ode med Lotta från 12 mars 2019, se https://vimeo.com/324137487 
(ca 27 minuter och på engelska). 
Lottas filmade presentation 16 oktober 2019 under vårt ryska systerbiblioteks 5e 
ungdomsbibliotekskonvent i Moskva, se http://conference.rgub.ru/convention_2019/  
(från ca 12:44 - 42:35, på engelska och tolkat till ryska) 
 

        
 
Lite axplock: 
Helsingfors har ca 600 000 invånare, som har tillgång till de 37 folkbibliotek som ingår i 
Helsingfors stadsbibliotek. De är indelade i 6 serviceområden, där personalen arbetar i team. 
 
Namnet Ode valdes av Helsingforsborna och står för ode till biblioteken i Finland, för 
läsning, demokrati och yttrandefrihet. 
Planerna för ett nytt centrumbibliotek pågick i flera decennier, det politiska beslutet fattades 
2012, och då började medborgarnas drömmar om det nya biblioteket att samlas in. Ode 
började byggas 2015 och öppnades 5 december 2018, dagen innan Finland firade sin 100åriga 
självständighetsdag, 
Kostnad: 100 miljoner euro. Staten stod för 30 procent och staden för resten av kostnaderna. 
Driftkostnaden beräknas bli ca 8 miljoner euro/år. 

 
1 http://www.rgub.ru/en/ 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_statliga_biblioteket_f%C3%B6r_unga_m%C3%A4nniskor 
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Bokbeståndet var från början 100 000, men har nu ökat till ca 120 000, varav ca 75 procent 
alltid är utlånat. 
Yta: 10 000 kvm, varav endast 2 procent är personalutrymmen. Biblioteksledningen och 
administrationen för Helsingfors stadsbibliotek finns kvar i Pasila (som heter Böle3 på 
svenska). Det är enligt Lotta en unik fördelning, för i de flesta bibliotek sitter ledningen högst 
upp med den bästa utsikten. Men inte i Ode, som i första hand är till för besökarna. 
Det finns 9 riktiga träd i Ode - och när jag var där hade några fåglar flyttat in där istället för 
att flyga till Afrika över vintern. 
Besökare: 22 000 besökare kom första dagen. I snitt kommer ca 10 000 besökare per dag. 
Och redan i slutet oktober 2019 hade biblioteket haft över 3 miljoner besökare! 
Öppet-tider: Ode är öppet varje dag med mycket generösa öppettider: måndag-fredag 8-22, 
lördag-söndag 10-20. 
Personalen består av 54 personer samt några unga män som gör vapenfri tjänst på biblioteket. 
Ytterligare 10 personer rekryterades just då. Städ- och säkerhetstjänster köps utifrån. 
Personalen är indelade i 5 team: barn och unga, utrymmen/lokaler och deltagande, innehåll 
och samlingar, kunderfarenhete och digital vägledning. Inom teamen är alla med och fattar 
beslut om verksamheten och röstar, vilket ökar delaktigheten. De har arbetat fram trivselregler 
för att få en trygg miljö. Det finns enbart könsneutrala toaletter, något som väckte en hel del 
debatt i början. 
Robotarna för boksortering var tyvärr ur funktion, när jag var där, men de var igång när 
SSBs utvecklingsgrupp var på besök i början av november, se Ingrid Stening Soppelas artikel 
i Biblioteksnytt, bifogas. 
 
Bottenvåningen är livlig med bibliotekets infodiskar, stadens medborgarkontor och EU-
information. Även andra samarbetspartner kan dyka upp och ha pop up-infodiskar där.  
Det finns även en restaurang, en biograf  och den flexibla eventlokalen Maijansali (uppkallad 
efter Maija Berndtsson, tidigare stadsbibliotekarie och den som framgångsrikt drev frågan om 
Odi). Odi förfogar själva över pengarna som kommer in på uthyrningen (tidigare gick det in 
på ett centralt konto). 
 

      
 

1 trappa upp finns maker space, arbetsplatser, studios, grupprum, mötesrum, spelrum, 
workshoprum, interaktivitetsutrymmen, t ex ett kök (som kostar 20 Euro att hyra medan 
övriga rum lånas ut gratis) och alla rummen går att boka på nätet.  
Det sjöd av aktiviteter när jag besökte Ode på måndagseftermiddagen. Och ungdomarna 
dominerade stort. 
Maker space-delen är mycket välutrustad med symaskiner, 3D-printers, vepa-utskrivare mm. 
Och alla får hjälp av personalen. 

 
3 https://www.helmet.fi/bolebibliotek 
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2 trappor upp finns bokhimlen. Takets utformning och ljuddämpande material gör att många 
olika grupperingar ryms där utan att störa varandra. De förtjusta barnskriken på familje- och 
barnavdelningen hörs inte alls till andra sidan. 
Där finns även ett hemligt sagorum som man kommer in i genom en svängande bokhylla - jag 
filmade Lotta när hon öppnade den, se bifogad fil. 
 
 

           
 
Här två trappor upp befinner man sig i jämnhöjd eller lite högre upp än riksdagshuset 
mittemot, vilket är mycket symboliskt med tanke på Odes demokratifokus. 
 

       
 

Lotta Muurinen 
 
Men ungdomarna då? Var finns det plats för dem? Överallt svarade Lotta. När Ode 
planerades efterfrågades särskilt ungdomarnas önskemål, och de ville inte ha ett särskilt ställe 
i Ode utan tillgång till hela biblioteket, och det har de sett till att få, särskilt under höstlovet, 
och kanske i lite för stor utsträckning, tycker en del andra besökare.4 
 
Annat som framkom under rundturen: 
Reservationshanteringen är genial! Låntagarna får ett sms om att den reserverade boken står 
på plats 8 i reservationshyllan. Och där står den tillsammans med 10-15 andra reserverade 
böcker utan inbördes alfabetisk ordning, vilket är tillräckligt överskådligt och funkar 
finemang.  

 
4 I skrivande stund informeras om ett kommande ungdomscenter i Hertonäs, där biblioteket 
och ungdomsgården kommer att vara samlokaliserade från 19 mars 2020, se 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/bibliotek-och-ungdomsgard-till-samma-lokaler-i-
narservicecentret-hertsi?publisherId=60579873&releaseId=69871773 
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De har hittills haft så många besökare som valt ingången mot järnvägsstationen att dörren har 
gått sönder och nu förstärks. 
De hade problem med städningen i början pga av en usel upphandling, men nu är det åtgärdat 
och Ode städas varje natt. 
Personalkläderna väckte till en början en del diskussioner bland personalen, men nu bär alla 
de ganska diskreta grå västarna med bibliotekstryck. 
 

           
 
Det är hög tid att  återta samarbetet och utbytet mellan Stockholm och Helsingfors, något 
som avstannade då Katti Hoflin var stadsbibliotekarie. Då samarbetade istället de nordiska 
huvudstäderna med Malmö, om t ex ledarskapsutbildningar.5  
Men nu har vi en ny stadsbibliotekarie och Lotta har redan kontakt med Daniel Forsman, 
vilket lovar gott. 
 
Mitt sammantagna intryck av Ode - det är ett underbart bibliotek med en härlig och trygg 
stämning där alla verkar trivas, både besökare och personal.  
Och det är ett bibliotek att ständig återkomma till. Det skulle vara fantastiskt att pröva med 
arbetsbyten mellan Stockholms stadsbibliotek och Helsingfors nätverk Helmet6, som 
förutom Helsingfors består av Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek.  
 
Lite om Helmet7: 
64 bibliotek, sex bokbussar och bibliotekscyklar 
8 patientbibliotek samt Boken kommer 
personal: 780 personer 
totalt antal lån: drygt 15,8 miljoner 
besök per år: ca 30 miljoner, varav drygt 17 miljoner är besök på nätet 
3,2 miljoner verk 
betjänar över en miljon invånare i huvudstadsregionen 
 
 
Tisdag 22 oktober besökte jag Pasila-biblioteket där bokbussarna har sitt garage och 
bokbestånd, och träffade Auli Strömberg, chef för bokbussverksamheten, som är inriktad på 
barn och familjer.  
De har just beställt en ny bokbuss från Kitikori https://www.kiitokori.fi/sv/bokbussar som 
även byggt Västerås biblioteks bokbuss. De får sin nya bokbuss i november 2020 och säljer 
då sin äldsta bokbuss. Den nya bokbussens interiördesign har gjorts av barn medan 
exteriördesignen görs av en chilensk designer. 

 
5 Det visste jag sedan IFLA i Wroclaw 2017, där Kristina Virtanen berättade om projektet under rubriken Nordic 
Library Leadership Training Programme 
6 HelMet är en förkortning av orden Helsinki Metropolitan Area Libraries. 
7 https://www.helmet.fi/sv-FI/Info/Vad_ar_Helmet 
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Bokbussarna besöker ca 70 förskolor och mer än 20 lågstadieskolor på förmiddagarna, och på 
eftermiddagarna olika förorter och parklekar. Helsingfors är ensam i Finland om att ha 
parklekar, där barnen även får lunch, en kvarleva från andra världskriget. 
Under våren, sommaren och fram till september åker de även till olika event, där beebots, 
origami och pinsmaskiner används flitigt. 
De har ca 180 000 lån/år och de har också Läslov. 
 

            
  

Auli Strömberg 
 

Målgruppen är småbarn och deras föräldrar och inte längre tonåringar. Ungdomarna försökte 
de nå för ett antal år sedan, men utan större framgång, enligt Auli. 
De har centrala inköp, men får självklart komma med inköpsförslag. Aulis känsla är att det 
köps in för lite barnböcker eftersom bästsäljarna prioriteras.  
Bokbussbeståndet ingår inte i det flytande bokbeståndet som infördes på övriga bibliotek i 
Helsingfors för några år sedan. 
Meröppna bibliotek är i sin linda i Helsingfors, bara två än så länge, medan Esbo har fler och 
även Vanda. 
Vi diskuterade även bibliotekens ekonomiska villkor och Auli berättade att Helsingfors 
bibliotek fortfarande har en mycket bra budget medan det är värre i övriga Finland. 
Och tvärtemot vad de befarade utgör Ode inget hot mot den mobila verksamheten.  
I Aulis enhet finns det 10 personer förutom chefen. Hon går i pension i februari 2020 och vet 
inte vem som kommer att bli hennes efterträdare.  
Sedan besökte vi på bussarna som återvänt efter förmiddagens turer. Skidi, som är slang för 
barn, kommer att stå utanför Helsingfors bokmässa torsdag - söndag. 
 
Vad gäller verksamhetsutvecklingen anser Auli att det enbart är Helsingfors och Esbo som 
ligger i framkanten vad gäller den mobila biblioteksverksamheten i Finland. Finska 
biblioteksföreningen arrangerar en mobilbibliotekskonferens vartannat år där det mest 
diskuteras teknik utifrån småstadsperspektiv, och inte alls är inriktad på utveckling av mobil 
biblioteksverksamhet. 
Vi pratade skolbibliotek och Auli berättade att Finland inte har skrivit in skolbibliotek i sin 
bibliotekslag. Men de har inte så många privatskolor så det är inte något större problem. 
 
Vi diskuterade även arbetsbyten mellan biblioteken. Helsingfors och Esbo har haft 
arbetsbyten. Det skulle vara skoj att prova det mellan Helsingfors och Stockholm, något som 
borde vara fullt möjligt även om de har sin egen version av Dewey och vi än så länge har 
SAB. 
 
Onsdag 23 oktober tog jag lokaltåget till Esbo där jag möttes på stationen av Pia Koskinen, 
som är chef för Esbos mobila biblioteksverksamhet inklusive Boken kommer sedan 
sommaren 2018. Hon har 10 medarbetare, varav 4 är chaufförer, och en av dem arbetar även 



 6 

med ungdomar på Entresse bibliotek.8 Jag presenterades för alla medarbetare, vilket var 
mycket trevligt, och en stor skillnad jämfört med gårdagens besök. Stämningen var också en 
helt annan, mycket trevligare och mer välkomnande i Esbo. 
 
86 procent av befolkningen i Esbo har besökt de 18 biblioteken, av vilka tio även är 
självbetjäningsbibliotek med meröppet, och bokbussarna. Den ena bussen är traditionell och 
den andra en eventbuss där all inredning kan tas bort och göras om till vad som helst. 
Bokbussarna har ca 80 000 besökare/år och genomför ca 300 event/år. De intar fjärde plats i 
antalet barnutlån i Esbo och besöker även ett 10-tal skolor, som har långt till bibliotek.  
Ungdomarna upplever alltid biblioteken som säkra platser under de trygghetspromenader 
som genomförs i kommunen. De tuffaste områdena är kring Sello9 och Entresse. 
Knarklangning pågår även inne på biblioteken, trots att de har övervakningskameror sedan 
länge. Så personalen måste också hålla koll, för langarna är snabba. Personalen samarbetar 
mycket med socialtjänsten och polisen. 
Vi diskuterade ungdomsbiblioteksverksamheten och fann att det finns många likheter med vår 
situation i Stockholm. Dagen därpå skulle det vara en utbildning för dem som arbetar på 
ungdomsmötesplatser. Det är svårt att rekrytera personal till att arbeta med ungdomar, precis 
som hos oss. 
Öppettiderna är viktiga också. Meröppet fungerar ofta mycket bra, trots att de inte har 
någon åldersgräns. Enligt bibliotekslagen från 1 januari 201710 11 får de inte ha åldersgränser, 
och besöken sköt i höjden på de små biblioteken som tidigare hade haft mycket begränsade 
öppettider. Med meröppet har de nu öppet mellan kl. 7 och 22. 
De flesta besökarna behöver inte personalen, de behöver bara utrymmet, 
biblioteksrummen, men barnen behöver oss, menade Pia. 
 

     
 

Pia Koskinen 
 
Sedan besökte vi bokbussarna som just återvänt från sina förmiddagsturer. Den traditionella 
bokbussen, som de haft sedan 2005 räknar de med att ha kvar i minst 5 år till. Den bemannas 
av 2 personer, en chaufför och en bibliotekarie. De har också en kvinnlig chaufför som även 
är bibliotekarie. Chaufförerna marknadsför appen Pocketbibblan12 med bravur och är inte 
blyga som vissa bibliotekarier. Förmiddagsturerna är oftast korta och går till förskolor. 

 
8 https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Entressebiblioteket 
9 https://www.helmet.fi/sellobiblioteket 
10 Om Finlands nya bibliotekslag 
https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/finlands-nya-bibliotekslag-ar-mer-detaljerad/ 
 
11 Finlands bibliotekslag från 1 januari 2017 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161492?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=bibliotek 
12 https://www.helmet.fi/sv-FI/Ebibban/Taskukirjasto/Taskukirjasto(5442) 
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Eftermiddagsturerna är oftast längre, mellan kl. 14 och 20. Under gårdagens kvällstur hade de 
en kö på ca 200 personer vid sin mest besökta hållplats, rekord!  
De har många studiebesök från andra bibliotek som vill titta på deras eventbuss eftersom 
de flesta bibliotek i Finland har traditionella bokbussar. Mycket handlar om marknadsföring 
förstås.  
 

           
 
Esbo har sedan 2016 flytande bokbestånd kopierat efter Nya Zeelands modell och det 
funkar mycket bra, så nu har de även involverat Vanda.13 Det omfattar enbart vuxenböcker 
och inte barnböcker i det mobila biblioteket. I Helsingfors gjorde de på annat sätt och det 
kostade en massa i onödan, berättade Pia, som bor i Helsingfors och inte gillar slöseri med 
skattepengarna. 
I Esbo har de inga reservationsavgifter sedan 2013, och enligt den nya bibliotekslagen är det 
olagligt med reservationsavgifter.14  
Deras senast öppnade bibliotek, Iso Omena15, har haft läckage i taket och dras nu med 
mögelproblem, och folk blir sjuka av möglet. Pensionärerna i området, som iakttog byggandet 
av biblioteket förvarnade om att det skulle bli problem inom 5 år, och det blev till och med 
tidigare. 
I år har de ca 100 000 euro i besparingar av en budget på totalt ca 1 miljon euro pga dålig 
budgetplanering i kommunen. Men de fick som tur var pris som världens bästa bibliotek på 
Londons bokmässa 2019, vilket gjort politikerna mycket positiva till bibliotek. 
 
Från 1 januari 2020 får biblioteken i Esbo en ny organisation, då de övergår till en 
processorganisation. Och först dagen innan hade Pia fått veta var hon kommer att jobba efter 
årsskiftet, och det blir inte i hennes nuvarande enhet för barn och unga. Men den enheten 
finns med i den nya organisationen, tillsammans med enheterna för kundservice, 
program/event, gruppbesök, bokbeståndet och lokaler. Sammanlagt kommer de att vara ca 
160 fast anställda med en övergripande chef för de 6 enheterna. 
 
Pia och jag gjorde sällskap tillbaka Helsingfors, efter att hon hade ägnat nästan hela sin 
arbetsdag åt mig, otroligt generöst. Jag skulle gärna prova på att jobba på bokbussarna i Esbo 
om jag hittar någon att byta med, för vi borde verkligen ha arbetsbyten mellan Stockholm 
och Esbo. 
 
 

 
13 https://www.vanda.fi/fritid/bibliotek/biblioteket_till_din_tjanst 
14 Men i §12 i lagen står:  
För material som återlämnas för sent, för reserverat material som inte avhämtas och för de allmänna bibliotekens 
andra än i 1 mom. avsedda prestationer kan kommunen ta ut en skälig avgift som högst motsvarar beloppet av de 
totala kostnader som tillhandahållandet av prestationen medför för kommunen. 
15 https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Iso_Omena_bibliotek 
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Torsdag 24 oktober besökte jag Ode igen för att träffa Karoline Berg, som är chef för 
Helsingfors uppsökande verksamhet16, som Boken kommer mfl verksamheter.  
Vi satte oss i fiket högst upp, där Karoline köpte en kopp kaffe och jag drack mitt medhavda 
te, för det får man göra där. Vi pratade oavbrutet i drygt två timmar och utbytte erfarenheter 
och inspirerade varandra, så kul! Och hon pratar svenska till skillnad från övriga kollegor jag 
hade träffat dittills.17 
Karoline berättade att bibliotekens roll är stark i Helsingfors. De är en del av kultur och 
fritid nu. Ljudmiljön och ökade öppettider, som i Ode, är en tjänst idag. Inställningen är att 
först testa och blir det problem löser man dem efterhand. Priset som årets bästa bibliotek 
blev en draghjälp gentemot politikerna.  
 

                               
 
Karoline arbetar sedan ca 3 år i Helsingfors och är även aktiv inom expertnätverket i Finsk 
biblioteksförening. Senast genomförde nätverket en chefsutbildning i Rovaniemi, långt upp i 
norra Finland. Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet i Finland har funnits i 
över 20 år, och de har i mycket samma intresseuppdelning som vi har lagt märke till i vårt 
nätverk, där en del är mest intresserade av teknik och andra är mer inriktade på 
verksamhetsutveckling. De har även en grupp för Boken kommer-verksamhet, 
patientbibliotekstjänster mm. 
Den uppdelningen har även Helsingfors stadsbibliotek: med en enhet (där Auli är chef) för 
bokbussverksamhet - profilerad i första hand gentemot barn och unga, det vill säga i praktiken 
riktad mot skolor, daghem och stadens lekparker - och en enhet (där Karoline är chef) för 
Boken kommer, patientbibliotekstjänster, bibliotekets samarbete med servicecentraler för 
äldre mm. Tillsammans bildar enheterna ett s.k. serviceområde för uppsökande 
bibliotekstjänster. I samband med den senaste omorganisationen utökades serviceområdet 
med ett sakkunnigteam, vars uppgift är att stödja biblioteken i alla stadsdelar ifråga om t.ex. 
bibliotekets webbtjänster, pedagogiskt innehåll och skolsamarbete. I serviceområdet arbetar 
för närvarande ca 25 personer. 
Pia påpekade att  Esbos stadsbibliotek, har valt att frångå uppdelningen i ”bokbuss vs. övrig 
rörlig verksamhet som Boken kommer” och har en gemensam chef (Pia Koskinen, som jag 
träffade igår). Men nu ska de ju omorganiseras från årsskiftet, så det blir annorlunda där med. 
 

 
16 En filmad presentation av Karoline Berg om uppsökande verksamhet vid Helsingfors bibliotek 2017: 
Landskap i förändring https://www.kirjastokaista.fi/sv/karoline-berg-landskap-i-forandring-uppsokande-
verksamhet-vid-helsingfors-stadsbibliotek/ 
17 Endast ca 4, 8 procent har svenska som modersmål i Finland, enligt Wikipedia 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska 
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Karolines medarbetare kommer också att arbeta i team som i Ode, varav barn och unga blir ett 
team. Karolina och Auli diskuterar just nu vad de kan göra gemensamt och vad de kan göra 
med samma personal. 
Tidigare hade biblioteket en marknadsavdelning, som de samarbetade med och utvecklade 
sitt pop up-bibliotek, som bland annat dök upp i laboratoriemiljöer som i provtagningskön, 
och i Tölö under bibliotekets ombyggnad. Men marknadsavdelningen försvann i en 
omorganisation och uppgick i en central organisation, precis som hos oss inom SSB. 
Nu arbetar de inom Karolines avdelning enbart med evenemang och fördelar resurserna till 
alla ställen där det inte finns bibliotek. Karoline betonade att hon är mycket stolt över sin 
personal och att det är en utmaning att utveckla kompetensen med befintlig personal.  
Några exempel; 

• Broschyren Bibliotek för alla som riktar sig till alla för att marknadsföra biblioteket 
• Kulturkompis - subventionerade kulturbesök med hjälp av volontärer 
• Bli en läskamrat - volontärer som läser högt för äldre och andra som behöver hjälp 

med läsningen. Biblioteken ger stöd i uppgiften som läskamrat. De har fått 50 000 
euro under 1, 5 år och projektet genomförs av en medarbetare på halvtid. 

• Hemma idag, ett projekt med digitalt innehåll för hemtjänsten och interaktiva 
lässtunder med att läskamrater läser, som ett led i välfärdstanken och en utveckling av 
Boken kommer-verksamheten.  

• Digital rådgivning i samarbete med olika frivilligorganisationer.  
• Telefontjänst - seniorinfo, som medborgarkontor för äldre. 

Det har varit en riktig resa under de senaste tre åren, men nu är det en permanent tjänst och en 
gemensam enhet med två chefer och en gemensam chef över dem. Det blir en ny situation när 
Auli går i pension och Karoline får en ny chefskollega. 
De har testat lådcyklar, men de är för tunga utan el, och det behövs pengar till det, EU-medel 
kanske, och det gäller att vässa ansökan. Jag berättade om vårt projekt Lässkjutsar inom 
Stärkta bibliotek som ett gott exempel på hur man kan skriva en framgångsrik ansökan. 
Det gäller att hitta något mellan kappsäck och bokbuss! 
Jag berättade om vårt rörliga bibliotek, som inspiration, med dramaten, pirrabibblan till 
ellådcyklarna och bibliambulen:-) 
 
Under Helsingforsdagen den 12 juni dyker de upp med sitt pop up-bibliotek sedan 3 år 
tillbaka. De samarbetar med "Enter" en ideell förening för äldre som är intresserade av ny 
teknik och vill lära andra äldre (lite som vårt Seniorsurf). Jag berättade om hur vi sökte pengar 
från Internetfonden för att anställa ungdomar att jobba med Digitala först hjälpen och vilken 
succé det blev på PUNKTmedis. 
Vi diskuterade även yttre och inre tjänst. Det finns många förväntningar - när man är på plats 
ska man finnas till för besökarna och inte läsa mail och räkna statistik. I Helsingfors har de 
användarråd på biblioteken för att få feed back på vad de gör och vilka tjänster biblioteket har 
och vad man kan beställa för verksamhet. Personalen arbetar numera mitt i verksamheten 
efter att ha använt sig av metoden tjänstedesign, som i mycket påminner om UX - User 
Experience, något Karoline inte hade hört talas om tidigare. Jag lovade skicka länkar och mer 
info om vårt nyligen påbörjade arbete med UX inom SSB. 
Karoline har god hjälp av ungdomar som är intresserade av att praktisera och studera och 
utvärdera verksamheten. Jag berättade då om min adept från BHS som ska studera och 
utvärda vårt lässkjutsprojekt eller Bibblix. Det är guld värt att få nya ögon på sin verksamhet - 
det var vi verkligen överens om. 
 
Sedan var det dags för Karoline att ge sig i väg på Finsk biblioteksförenings nätverksmöte i 
samband med bokmässan (precis som vi valde att förlägga vårt nätverksmöte för mobil 
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biblioteksverksamhet i anslutning till bokmässan i Göteborg i september då många 
medlemmar ändå är på plats). I maj 2020 genomför de en utbildningsdag i Åbo för 
biblioteksföreningens nätverk för uppsökande verksamhet för äldre mfl. 
Vi skildes åt efter att ha lovat hålla kontakten och hitta samarbetsprojekt som arbetsbyten mm. 
 
Jag dröjde jag mig kvar i Ode en stund och gick en sväng och kollade in brädspel och 
ungdomsböcker innan jag tog lokaltåget till Pasila/Böle och Helsingfors bokmässa18. Många 
skolungdomar med sina klasser fanns redan på plats, och mässan hade ett klart ungdomsfokus, 
där ungdomar framträdde och intervjuade författare under program på olika populära 
ungdomsteman, som skräck i litteratur och film. 
 

      
 
Helsingfors bokmässa, som pågick under fyra dagar, 24-27 oktober, slog rekord med nästan 
92 000 besökare19, vilket var nästan 6 000 fler besökare än på bokmässan i Göteborg.20 Den 
finskspråkiga delen av mässan dominerade självklart, men för svenskspråkiga fanns två 
scener med många intressanta program. Tre av höjdpunkterna jag hann ta del av var: 
 

• Jag målar som en gud. Ellen Thesleffs liv och konst. Hennes biograf berättade om sin 
bok, så spännande om en konstnär jag aldrig hade hört talas om tidigare.  
En utställning med hennes bilder visades just då på Helsingfors konstmuseum.21 

• Lust att överleva. Hur är det att åldras och vad är egentligen viktigt i livets slutskede? 
Om Jörn Donners nya bok Sista striden. Jörn Donner intervjuades av Ebba Witt-
Brattström. Det blev riktigt underhållande, trots att Donner enligt egen utsago var ett 
värdelöst vrak, pga en lunginflammation som inte gick över. Han hörde knappt vad 
Ebba sa, men han var väldigt bra på att hålla låda själv. 

• Farliga och fantastiska nordiska ungdomsböcker. Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2019. 22 De som nominerats till priset framträdde, däribland min 
favoritfantasyförfattare Maria Turtschaninoff.23  

 
Efter en intensiv vecka i Helsingfors var det perfekt att avrunda med ett besök i Finlands 
äldsta och finaste simhall, på Georgsgatan.24 
 
 
Britt-Marie Ingdén-Ringselle 

 
18 https://www.myhelsinki.fi/sv/se-och-g%C3%B6ra/evenemang/helsingfors-bokm%C3%A4ssa-2019 
19 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/27/helsingfors-bokmassa-lockar-allt-fler-nastan-92-000-besokare-i-ar 
20 https://www.boktugg.se/2019/09/29/bokmassan-2019-fler-besokare-men-nagot-farre-utstallare/ 
21 Den visas till och med 26 januari 2020 (så jag hann se den) https://www.hamhelsinki.fi/sv/exhibition/ellen-
thesleff/ 
22 https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_r%C3%A5dets_pris_f%C3%B6r_barn-_och_ungdomslitteratur 
23 https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Turtschaninoff 
24 https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgsgatans_simhall 
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Rörliga biblioteket och barn- och ungdomsavdelningen på Stockholms stadsbibliotek 
 
7 januari 2020 
  
 
Bilaga 1: 
En eftermiddag på Världens just nu bästa bibliotek: Ode i Helsingfors. En artikel av Ingrid 
Stening Soppela i Biblioteksnytt nr 20/19.  
 
 
En eftermiddag på Världens just nu bästa bibliotek: 
Ode i Helsingfors 
 
Biblioteket imponerar redan från utsidan. Det ser ut som en stor 
Atlantångare. Vi kommer en halvtimme innan vi bokat vår visning. På 
entréplan finns café, restaurang, biograf och "Brygga" som visar 
stadsmiljöprojekt, byggplaner och bjuder in till medborgarråd. 
 
På entréplan ligger tre informationsdiskar på rad efter varandra: en EU-
infodisk, en för samhällsrelaterade frågor – Helsinki info, som hjälper till 
att kontakta bostadsförmedling, söka arbete osv och en 
biblioteksinfodisk. Vi träffar vår guide Jaakko, som är digital 
bibliotekarie/it-bibliotekare och så börjar visningen som egentligen är 
en timme lång men den blir nästan tre timmar och om det beror på att 
vi pratar engelska, hans vältalighet eller vår frågvishet är oklart. I vart 
fall får vi en heltäckande guidad visning av en mycket engagerad bibliotekarie. 
 
Den 5 december är det ett år sedan Ode bibliotek öppnade och sedan dess har de haft drygt 3 miljoner besökare, 
i snitt 10 000/dag. Biblioteket sorterar under kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. Byggnaden är till 30 % 
statligt finansierad och kostade 98 miljoner euro att bygga. 65 personer arbetar på biblioteket. De har ett litet 
kontor med 8 stationära datorer, men använder ibland laptops och jobbar ute i biblioteket. Öppettiderna är 8-22 
vardagar och 10-20 helger. En del personal har specialkompetens inom musik, konst, teknik, it och scenteater. 
 
Biblioteksnätverket heter Helmet. För boksorteringen har de robotar till hjälp: tre som transporterar böcker i 
plastbackar mellan återlämning och hyllor. De påminner om robotgräsklippare och åker hiss på egen hand. 
Robotarna heter Patu, Veera och Tatu, vilket är namnen på figurerna i de mest lånade barnböckerna. Det finns 
också en robot som ska programmeras för att från återlämningsbandet fånga upp alla nyheter (våra 2-veckorslån) 
och ställa dem i en särskild hylla så att de inte sorteras in bland de andra böckerna. Utlånen är inte den viktigaste 
och mest omfattande verksamheten i biblioteket och ligger på ca 5000 böcker/dag, vilket är lägre än vid andra 
mindre filialer i Helmet-gruppen. 
 
På andra våningen är det ”technical stuff” och ”gaming area”, dvs. spelavdelning och många andra slags digitala 
tjänster. Här finns inga böcker. Allt bokas online via webben. Det finns en inspelningsstudio där man kan spela in 
musik och när det finns en bokning finns också en tekniker tillgänglig. På det här våningsplanet finns också mest 
personal. All personal har profilkläder: gråsvarta västar. 
 
I planeringen av biblioteket har man haft ett uttalat användarperspektiv och har frågat Helsingforsborna, de 
blivande användarna av biblioteket. Man har samlat in idéer, testat olika verksamheter och haft namntävling. På 
Odes hemsida kan man läsa att de har använt sig av tjänstedesign som kan jämföras med UX-metodiken som vi 
också kommer att arbeta med. Ett av besökarnas önskemål var mer spel och det har man lyssnat på, men urvalet 
görs av personalen. Här finns 10 stora mötesrum och flera mindre grupprum. Ett fullt utrustat kök som kan bokas 
för att ha matlagningskurser. Dessutom finns ”media work stations”- datorer med design och ritprogram, 
möjligheter att skriva ut motiv för att trycka på t-shirts och utskrift av foton i affischstorlek. Det finns även en 
spiralbindningsmaskin, 3-d-printar, graveringsmaskin, laserskärare, symaskiner, overlockmaskiner och en hel del 
annat. Som en kontrast till all teknik deltog ett tiotal kvinnor i ett stickcafe i den lite lugnare delen på 
våningsplanet. När vi är på den här våningen känner vi tydligt att det här verkligen inte är ett traditionellt bibliotek. 
Det är mer som ett kultur- eller aktivitetshus. Det är dock överväldigande och imponerande. 
 
På plan 3, Bokhimlen, är det lugnare. Här finns böckerna. Antalet volymer är endast 100 000. De har inga 
reservationsavgifter, men däremot är förseningsavgifterna högre än våra, 20 cent per dag. 
 
Barnavdelningen är inte stor men mycket fin. Informationsdisken, papperskorgarna och utlåningsautomaten är 
genomgående i barnhöjd. Biblioteket samarbetar med skolbiblioteken och tar emot klassbesök efter bokningar. 
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I augusti tilldelades Ode det fina priset "Public Library of the Year” som världens bästa nybyggda bibliotek (2015 
fick Kista bibliotek priset). 
 
Det är lätt att blir imponerad av biblioteket och den vackra kulturstaden Helsingfors (särskilt om man räknar in de 
läckra Fazer-caféerna som finns utspridda runtom i stan och även på Ode) men här i Stockholm har vi öppningen 
av nya Tranströmerbiblioteket på Södermalm hösten 2020 att se fram emot med en satsning på en ny stor 
barnavdelning med skaparverkstad, flera scener och café! 
 
Innan vi avslutar vårt besök med lunch, på Fazers restaurang och café på entréplan, visar vår guide oss 
balkongen som är öppen sommartid, medborgarbalkongen, och berättar att den ligger på samma nivå som 
riksdagshuset och att det ska symbolisera demokratin i landet. 
Det är fint tänkt. 
 
/Ingrid Stening Soppela/Utvecklingsgruppen 
 


