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Dagens biblioteksstruktur har vuxit fram utifrån villkor och förväntningar som var 
aktuella igår. En stad i rörelse förändras över tid. Befintliga stadsdelar byter skepnad 
och nya tillkommer. Tidigare vitala centrumanläggningar faller ifrån samtidigt som nya 
etableras. Nya knutpunkter för stadens trafikförbindelser etableras och påverkar flödet 
av människor. Den senast genomförda strukturplanen över stadens bibliotekslokaler 
tillkom omkring år 1990 och kan inte användas som redskap för att utveckla ändamåls-
enliga och tillgängliga bibliotek idag.” (Bibliotek i rörelse, s.17) 

Stockholm i världsklass

Stockholm i världsklass, så heter Stockholms stads vision för 2030 som antogs av 
kommunfullmäktige den 11 juni 2007. Visionen presenterar tre sammanhållna teman: 
mångsidigt & upplevelserikt, innovativt & växande samt medborgarnas Stockholm.  
Den talar om en region med ”ett stort och brett utbud av arbeten, utbildningar, 
service, kultur och nöjen med stark internationell karaktär, som ger alla människor 
möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och tar tillvara allas potential”. Vidare sä-
ger visionen att Stockholm ska vara ”navet i den växande Stockholm-Mälarregionen 
med de investeringar som behövs för att möta en växande befolkning och dess behov 
av service och välfärd”. Stockholms befolkning förväntas växa med 7 000 personer 
årligen fram till 2030, vilket betyder en stad med närmare 950 000 invånare. I en 
växande stad kommer nya stadsdelar till med behov av en fungerande infrastruktur. 
Stockholm måste kunna fortsätta att erbjuda människor ett brett utbud av bostäder, 
utbildning, vård, kultur, fritidssysslor, handel och service. 

Bibliotekets betydelse i stadens vision blir tydlig när det konstateras att ”det välkända 
stadsbiblioteket ska utvecklas med en ny högklassig karaktärsbyggnad. Biblioteket 
och området runt Odenplan kommer att bli en av regionens viktigaste mötesplatser.” 
Bibliotekets betydelse för staden gäller i hög grad även övriga bibliotek i staden samt 
det virtuella biblioteket. Nätbiblioteket www.biblioteket.stockholm.se är redan igång 
och beslut om nytt Stadsbibliotek behandlas i särskild ordning. Strukturplan för bib-
liotek i rörelse behandlar stadsdelsbiblioteken i Stockholm.

Befintlig biblioteksstruktur

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket med barnbokbuss, 39 stadsdels-
bibliotek, det alltid tillgängliga virtuella biblioteket, drygt 50 bemannade bibliotek på 
sjukhus och andra vårdinstitutioner samt de helt eller delvis externt finansierade Inter-
nationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm med lånecentraler. Avdelningens 
bibliotek hade under 2007 sammanlagt 6,7 miljoner besök, varav nästan 1,9 miljoner 
är besök på webbplatsen. 

Tidigare beslut angående biblioteksstrukturen

Stockholms stads biblioteksplan, Bibliotek i rörelse, som antogs av kommunfullmäk-
tige i Stockholms stad den 29 maj 2006 är ett styrdokument som markerar riktningen 
för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek under perioden 2006-2010.
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Stadens biblioteksplan utgår från individens behov av att lära, utveckla, kommunicera 
och påverka. Biblioteksplanen anger riktningen och ramarna. Inom dessa har varje 
medarbetare vid stadens bibliotek stor frihet att utforma verksamheten med utgångs-
punkt i uppdraget och användarens behov - att utveckla bibliotek i rörelse. Detta sker 
i dialog med stadsdelarnas brukare. Biblioteksplanen för Stockholms stad tar fasta 
på alla medborgares rätt till bibliotek och utgår från individens behov av litteratur, 
information och kunskap. Planen uppmärksammar också varje medborgares rätt till 
en plats i det offentliga rummet och till de upplevelser som erbjuds där. Bibliotekspla-
nen använder ett synsätt där aspekter som tillgänglighet, mångfald och målgrupper är 
integrerade delar av bibliotekens utveckling.

I maj 2006 beslöt Stockholms kommunfullmäktige att genomföra en öppen internatio-
nell arkitekttävling om en tillbyggnad av stadsbiblioteket i Stockholm. Arkitekttävling-
en genomfördes i två steg, och i november 2007 presenterades vinnaren. Hösten 2008 
förbereds ett förslag till genomförandebeslut till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattade den 8 december 2006 beslut om stadens budget för 2007 
innehållande bl.a. ett uppdrag att se över biblioteksstrukturen i Stockholms stad:

Bildning och förkovran har under de senaste åren nedvärderats och måste nu få 
en renässans. Alla människor har rätt till kunskap och information. Biblioteken 
har därför en mycket central roll i samhället. Stockholm har många bibliotek att 
vara stolt över. Dessa ska värnas och utvecklas. Tillgängligheten till biblioteken 
ska vara god. Ambitionen är att åter öka öppettiderna och utveckla arbetsfor-
merna för biblioteken. Bibliotekens profil behöver stärkas och bli mer synliga i 
stadsmiljön. Bibliotekens oberoende från den politiska agendan ska säkerställas. 
Biblioteksstrukturen i staden ska ses över. Biblioteksråden ska avskaffas. Äldres 
möjlighet till biblioteksservice på servicehus och sjukhem ska återupprättas.

För att nå bibliotek i världsklass behövs en 
ny struktur

En storstad har en mångfald som också måste mötas i biblioteken och av dess per-
sonal. Stockholms bibliotek är av varierande storlek, läge och kvalitet. Det är av 
stor vikt att biblioteksnätet även fortsättningsvis är relativt tätt för att nå så många 
Stockholmare som möjligt. Det är inte minst viktigt för de prioriterade grupperna 
barn, äldre, funktionshindrade samt personer med annat modersmål. Men en stad 
förändras över tid och det är viktigt att biblioteket följer med i tiden, d.v.s. ligger rätt 
geografiskt och har ett utbud som tilltalar samtiden. Som nämnts tidigare beräknas 
Stockholm 2030 ha en befolkning på närmare 950 000 invånare. När nya bostads-
områden eller arbetsplatsområden byggs ska bibliotekens betydelse för området 
värderas. För att utvecklas i rätt riktning gäller att biblioteken aktivt samverkar med 
andra aktörer inom bl.a. kultur- och utbildningsområdet och med fastighetsägare. I 
en utvecklingsfas är det viktigt att nå de grupper som är underrepresenterade. Biblio-
teket har en viktig uppgift att minska de klyftor som finns i samhället, d.v.s. språkliga 
klyftor, utbildningsklyftor, informationsklyftor och digitala klyftor. Biblioteken är en 
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av få offentliga arenor där invånarna kan röra sig utan krav på ärende, medlemskap 
eller pengar.

En stad i rörelse behöver bibliotek i rörelse och att biblioteken finns där människorna 
finns. Bibliotek bör finnas vid viktiga kommunikationspunkter, som t.ex. Liljeholmen, 
vid viktiga kulturmötesplatser, som t.ex. Medborgarplatsen och vid viktiga mark-
nadsplatser, som t.ex. Kista Galleria. För att de kommunala biblioteken ska nå sina 
användare behövs en satsning på lokaler i välbesökta lägen. Viljan att bibliotek ska 
ligga vid kommunikations- och marknadsplatser och utvecklingen av hyresnivån leder 
till ett vägval för staden.

Det är viktigt att stadens bibliotek är väl förgrenade så att invånarnas möjlighet att 
lätt nå ett bibliotek underlättas. Lokalerna ska ha en bra standard och öppethållan-
detiderna ska vara generösa och så lika som möjligt över staden. Genom samverkan 
med annan verksamhet kan bibliotekens öppettider ytterligare förbättras. Biblioteken 
ska vara välkända i sitt område och sticka ut genom både arkitektur och skyltning. 
Biblioteken ska vara välkomnande och lättorienterande för människor med olika 
sorters behov. För att nå visionen om Bibliotek i världsklass behövs ett effektivt, lång-
siktigt tänkande för verksamhet och lokaler. Lokalernas antal, storlek och praktiska 
utformning måste förändras för att uppnå bättre effektivitet. Stockholms alla biblio-
tek ska kännas angelägna, vara tillgängliga och ge användaren en effektiv service. 
 

Bibliotek för hela Stockholm

Det nya Stadsbiblioteket formas vid Odenplan, till en spännande helhet med Gunnar 
Asplunds byggnad som ett hus för upplevelser och berättelser på alla språk för alla 
åldrar i den ena änden och Upptäckarbiblioteket av Heike Hanada i den andra sam-
manbundna av ett halvmånformat torg och en rund trädgård. Mitt i en korsväg där 
människor från hela Stockholm och Mälardalen möts.

Nätbiblioteket, som finns för stockholmarna när de behöver det, där de behöver det. 
Beställ böcker, låna om dem, ladda ned dem. Skriv vad du tycker om dem, läs vad 
andra tycker. www.biblioteket.stockholm.se ska utvecklas till läsarnas främsta mötes-
plats på nätet.

Biblioteksnätet, strukturen för de fysiska biblioteken, uppdateras för 2000-talets 
stockholmare genom denna strukturplan. Målet är 

 Angelägna bibliotek som profileras genom innehåll och design och formas efter 
invånarnas behov i stadsdelen.

 Tillgängliga bibliotek som är öppna när människor behöver dem, på platser där 
människor rör sig. Redan har 16 bibliotek i Stockholm söndagsöppet.

 Effektiva bibliotek som använder sig av medarbetarnas mångsidiga kompetens 
och tillgänglig teknik för att väl använda stockholmarnas investerade medel till att 
nå så många som möjligt så bra som möjligt.
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Mål för stadens biblioteksstruktur

Biblioteksstrukturen ska genom effektivt resursutnyttjande erbjuda Stockholmarna 
angelägen och tillgänglig biblioteks- och informationsservice i enlighet med biblioteks-
planens intentioner.

Nedanstående mål gäller samtliga bibliotek inom Stockholms stadsbiblioteks organi-
sation senast 2010. Undantagna är de bibliotek som är integrerade i annan verksam-
het, t.ex. inom äldreomsorgen.

 Tillgängliga bibliotek

• 100 % av Stockholmarna ska kunna nå ett bibliotek eller mobil biblioteksverksamhet 
från hemmet inom 30 minuter med hjälp av kollektiva transportmedel.

• 100 % av de funktionshindrade besökarna ska kunna komma in i biblioteken utan 
assistans. 

• Stockholms stadsbiblioteks hemsida ska uppfylla högt uppställda krav.*

• Biblioteket, eller vägledning till biblioteket, ska upptäckas minst 200 m från bibliotekets 
entré.

• Samtliga mindre bibliotek ska ha öppet minst 32 timmar per vecka och samtliga större 
bibliotek minst 52 timmar per vecka.

* Vervas riktlinjer för tillgänglighet, nivå 2.

 Angelägna bibliotek

• Antalet besök per år i de fysiska biblioteken ska uppgå till minst 5 miljoner.

• Antalet besök per år på det virtuella biblioteket www.biblioteket.stockholm.se ska 
uppgå till minst 4 miljoner

• 90 % av Stockholmarna ska tycka att biblioteken erbjuder tjänster och verksamhet 
som överstämmer med deras behov

• Redan vid bibliotekets entré ska besökaren få information om bibliotekets öppettider, 
vilka tjänster biblioteket erbjuder samt information om aktuell verksamhet.

    Effektiva bibliotek

• Antalet medier som samtidigt är under transport ska minska med en tredjedel.

• Samtliga medier ska kunna identifieras elektroniskt.
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Biblioteksstrukturens utvecklingsområden
 Nya bibliotek

De områden i staden som expanderar mest under den närmaste 20-årsperioden är 
Södra Hammarbysjöstad och Liljeholmen. I Hammarby Sjöstad kommer 30 000 per-
soner att bo. Nya viktiga områden är också Norra Djurgårdsstaden, Norra Stations-
området och Lindhagen på Nordvästra Kungsholmen där staden expanderar. Här 
skapas både nya bostadsområden och nya arbetsplatser. För Lindhagen rör det sig om 
15000 arbetsplatser och 8000 invånare. 

Stockholms stadsbibliotek kommer kontinuerligt att bevaka utvecklingen av dessa 
planer för att vid behov föreslå förändringar av biblioteksstrukturen. 
 

 Specialbibliotek
För att nå nya grupper och för att trygga biblioteksservicen för äldre och barn föreslås 
ett antal specialbibliotek. 

De bibliotek som idag finns på äldreboenden och sjukhem öppnas för personer i när-
området. År 2006 fanns 42 492 Stockholmare över 80 år, och andelen äldre fortsät-
ter att växa. Stockholms stadsbibliotek har någon form av biblioteksservice vid 79 
äldreboenden/servicehus, ofta i form av depositioner. Det finns 138 äldreboenden i 
kommunal regi i Stockholm. 

Ett antal skolbibliotek öppnas på eftermiddagar för att ge biblioteksservice under 
barnens fritid. I de bibliotek som idag fungerar som integrerade folk- och skolbib-
liotek föreslås en renodling av skolans  och Stockholm stadsbiblioteks roll. Skolan 
tar ansvar för skolbiblioteket och Stockholms stadsbibliotek erbjuder verksamhet till 
barnen under deras fritid på eftermiddagen. Samverkan mellan skola och folkbiblio-
tek bör formaliseras genom tydliga överrenskommelser.

Vid SL:s nya mötesplatser på stationer med många resenärer föreslås att ett antal 
T-banebibliotek utvecklas, i samverkan med SL. Detta är ett önskemål från SL:s rese-
närer, i alla åldrar. De ger också verksamheten möjlighet att nå nya grupper och ger 
en bra marknadsplats för hela Stockholms stadsbibliotek. 

 Mobil verksamhet för barn och äldre
Vid Stockholms stadsbibliotek finns idag Barnens bokbuss som besöker 118 förskolor, 
fritidsgårdar och andra platser. Bokbussen gör flest besök i Västerort. Barnbokbussen 
är ett utmärkt komplement till det arbete som stadsdelsbiblioteken gör. Mest moti-
verat är att besöka de verksamheter som ligger längst från ett stadsdelsbibliotek. Det 
finns 791 förskolor och 320 fritidshem i Stockholm. Barnens bokbuss är sliten och 
behöver bytas.

En ny bokbuss med inriktning mot äldre når grupper som inte nås av ordinarie bib-
lioteksservice. En mobil service utvecklar bibliotekets roll som en viktig social mötes-
plats med plats för samtal kring läsning och kaffe. 

 Upprustning
För något år sedan gjordes en inventering av underhållsbehovet av alla bibliotek inom 
Stockholms stadsbibliotek. Ett modernt biblioteksnät måste förutom att i takt med 
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stadens utveckling få nya lokaler, ibland flytta verksamhet till andra lokaler och även 
rusta upp övriga bibliotek utifrån behovsinventering och underhållsplan. Tillgänglig- 
hetsförbättrande åtgärder prioriteras med sikte på Stockholms stads målsättning att 
all offentlig verksamhet ska vara tillgänglig år 2010.

 Nätbiblioteket
Antalet virtuella besök på Stockholms stadsbiblioteks hemsida var 2007 nästan 1,9 
miljoner, vilket är mer än en fördubbling på tre år. Vi räknar med en fortsatt kraftig 
ökning av antalet besök och nätbiblioteket kompletterar det fysiska biblioteksnätver-
ket - vissa tjänster gör man på nätet och vissa på biblioteket. Här behövs ett fortsatt 
utvecklingsarbete där barnens hemsida samt den mångspråkiga servicen är de vik-
tigaste utvecklingsområdena. Ett fortsatt arbete med stockholmarnas delaktighet i 
utformandet av webbplatsen är en av grundbultarna i detta arbete.

 Synlighet
Stadsdelsbiblioteken ska synas i sin omgivning. Det ska vara lätt att hitta till biblio-
teket och lätt att orientera sig i biblioteket. En fortsatt satsning på det skyltprogram 
som påbörjats är därför viktigt liksom att skapa bra förutsättningar för marknadsfö-
ring av biblioteken. 

 Tillgänglighet
Våra bibliotek ska vara tillgängliga för alla besökare. Detta delar biblioteken med alla 
offentliga miljöer och tillgänglighetsarbetet måste vara inriktat på både det fysiska 
och det virtuella biblioteket. SSB ska åtgärda det som framkommit i en tidigare gjord 
tillgänglighets-inventering. Det finns ett behov av att översätta texter på hemsidan och 
på olika typer av automater. Att fullfölja arbetet med att digitalt identifiera (chippa) 
mediebeståndet inom Stockholms stadsbibliotek är också ett led i att öka tillgänglig-
heten och dessutom förbättra servicen genom ökad säkerhet. Det är också en förut-
sättning för den fortsatta utvecklingen av nya och mer rationella tjänster.
 

 Öppethållande
Den allra viktigaste tillgänglighetsåtgärden och det som allmänheten mest efterfrågar 
är bättre och enklare öppethållande. De senaste åren har Stockholms stadsbibliotek 
kraftigt förbättrat öppethållandet genom utökade och förändrade öppettider. Vi fö-
reslår att ytterligare förbättra servicen genom att utveckla ett mer enhetligt öppethål-
lande. En enhetlighet i öppethållandet underlättar för användaren att använda sig av 
flera bibliotek.

 Personal och kompetens
När nya bibliotek öppnas krävs en utökning av personal, såväl i antal som i kompe-
tens. När besökarens roll förändras från låntagare till deltagare, förändras också med-
arbetarnas roll från låneexpeditör till handledande coach. En strävan är att samverka 
med andra intressenter och på så sätt utveckla berikande och effektiva arbetssätt. 
Stockholms stadsbibliotek prövar också att genom tekniskt nytänkande rationalisera 
arbetet och därigenom också minska  behovet av mer personal.  En pågående organi-
sationsförändring möjliggör också en mer flexibel bemanning. 

 Organisation
Inom Stockholms stadsbibliotek pågår i början av 2008 en omfattande omorganisa-
tion. Förändringen innebär en övergång från många enheter med 3-4 bibliotek till en 
organisation med ett fåtal enheter. Med färre enheter ökar möjligheten att utveckla 
gemensamma förhållningssätt och ta vara på de samordningsvinster som är fördelen 
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med en stor organisation. Redan under 2007 införde den största enheten, Stadsbiblio-
teket, en organisationsförändring som syftade till att flytta fokus från mediesamling-
arna till besökarna. Båda dessa förändringar ökar förutsättningarna att nå den vision 
om Bibliotek i rörelse som beskrivs i biblioteksplanen.

 Teknisk utveckling
Biblioteken behöver förbättra åtkomsten och servicegraden genom fortsatt teknisk 
utveckling i form av nya medier, säkerhetsfrågor och arbetsmiljöåtgärder. En teknisk 
utveckling kan vara en förutsättning för att biblioteken ska bli tillgängliga, angelägna 
och effektiva. Det är därför nödvändigt med en fortsatt satsning på automatisering, 
bokidentifiering (chippning) och webbutveckling för ökad interaktivitet och delak-
tighet. Tillgången till publika datorer för informationssökning behöver säkras genom 
förbättrad driftssäkerhet.
 

 Resurseffektivt genomförande
Genomförandet av de föreslagna förändringarna med nya bibliotek och upprustningar 
i stadsdelarna kräver personella resurser utöver de som finns tillgängliga i den befintli-
ga organisationen. För att genomföra de föreslagna åtgärderna behövs projektledning 
som kan samverka kring de olika byggprojekten, och bevaka kostnader, tidplaner och 
kvalitet. 
 
På de nya biblioteken och de som byggs om behövs ett koncept för att ytterligare 
förstärka bibliotekens identitet. En sådan åtgärd skulle kunna vara en igenkännande 
utformning av bibliotekslokalernas entréer och de miljöer som först möter besökaren, 
utan att tappa de olika bibliotekens särart och profil. För att minimera kostnaderna 
för en sådan åtgärd föreslås ett inledande arkitektuppdrag där konceptet sedan kan 
appliceras på flera av de bibliotekslokaler som är föremål för översyn.


