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Besökarens väg –
Ett kvalitetsprojekt på Stockholms stadsbibliotek

Hösten 2000/vintern 2001

Inledning

Om två år fyller Stockholms stadsbibliotek 75 år. Sedan 1928 har Stockholms medborgare,
både de i staden boende och befolkningen inom övriga länet, besökt denna unika byggnad för
att inhämta kunskap, få råd och vägledning, söka information eller bara koppla av.

75 år är en lång tid även med biblioteksmått mätt. I synnerhet 75 års verksamhet i en och
samma byggnad. Visserligen har Stockholms stadsbibliotek de senaste decennierna successivt
utvidgat sina domäner genom en försiktig annektering av två närliggande fastigheter -
Annexet och Spelbomskan. Huvuddelen av verksamheten har dock alltid varit inrymd i den av
Gunnar Asplund ritade och uppförda byggnad som för många människor kommit att bli en
symbol för bilden av ett bibliotek.

I den tid då Gunnar Asplund var verksam fanns inom arkitekturen en strävan efter förenkling
och anknytning till ursprungliga värden. Den byggnad Asplund skapade bär också tydliga spår
av nyklassicism och nyantik. Vid utformandet av bibliotekets funktion och organisation lät sig
Asplund dock inspireras av de senaste idéerna om biblioteksverksamhet.

Stockholms stadsbibliotek var Sveriges första folkbibliotek som tillämpande principen med
öppna hyllor. Besökaren kunde själv välja en bok direkt ur hyllan, utan att be personalen om
assistans. En första version av dagens alltmer utvecklade självbetjäning, om så vill.

Gunnar Asplund var även angelägen om att skapa ett vad vi idag kallar målgruppsanpassat
bibliotek. Ett bibliotek med en särskild barnavdelning i nära anslutning till vuxenavdelningen
och med samma höga kvalitet, var något av en nyhet för den tidens biblioteksverksamhet.

Det finns ytterligare en intressant apsekt på Stadsbiblioteket som gör denna byggnad så
speciell. Det är Gunnar Asplunds uttalade tanke om att leda besökaren in i biblioteket. Redan i
omgivningen utanför biblioteket inleds upplevelsen. Från Sveavägen når besökaren
huvudentrén via en trappa med ömsom låga, breda trappsteg, ömsom höga, smala.
Utformningen av trappan medför en egendomlig rytm hos den gående. Väl inne i den mörka
och trånga entrén omsluts besökaren av stuckreliefer som skildrar scener ur västerlandets
första nedtecknade litterära verk, Ililaden. Uppe i rotundan möts besökaren slutligen av rymd,
öppenhet och hyllor med böcker som bokstavligen klättrar utmed och uppför väggarna.

Självklart finns det mycket mer att säga om Gunnar Asplund och Stadsbiblioteket, men de
saker som berörts ovan är intressanta med anledning av det projekt som just nu pågår inom
Stockholms stadsbibliotek – Besökarens väg.
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Besökarens väg och Gunnar Asplund

Projektet Besökarens väg kan i många avseenden beskrivas som både en förlängning och en
utveckling av Gunnar Asplunds idéer och tankar kring biblioteksverksamhet. Projektet syftar
till att tillgängliggöra samlingarna på ett bättre sätt än vad som görs idag. Målet är att utveckla
Stockholms stadsbibliotek till ett ändamålsenligt bibliotek för samtliga målgrupper. Alla
medborgare ska erbjudas samma möjligheter och lika rätt att ta del av bibliotekets innehåll
och tjänster.

Att vidareutveckla den självbetjäning Gunnar Asplund introducerade är en uppgift inom
ramen för projektet. Idag är bibliotekets samlingar öppna för alla, men i realiteten endast i
begränsad utsträckning för vissa målgrupper. En strävan med Besökarens väg är bl.a. att
bättre möta de särskilda behov funktionshindrade och lässvaga besökare har.

Och även om medierna fysiskt sett är tillgängliga i biblioteket för de flesta av besökarna är det
ett faktum att många ändå har svårt att hitta det de söker. Sättet att strukturera informationen
och samlingarna är långt ifrån självklar för besökaren och många gånger brister vi i vår
förmåga att förtydliga tankarna kring denna struktur. Det är ett problem som i och för sig inte
är unikt för Stockholms stadsbibliotek, men icke desto mindre en uppgift inom ramen för
Besökarens väg.

Möjligheten till självbetjäning kan utvecklas på många områden. Även om litteraturen och
kunskapen är tillgänglig för de flesta är fortfarande många besökare hänvisade till manuell
betjäning då det gäller att låna och lämna tillbaka medier, att reservera såväl utlånade medier
som beståndet i magasin. Även bibliotekets möjligheter att erbjuda virtuella tjänster är än så
länge starkt begränsade. På det området finns mycket att göra, vilket på sikt kan förbättra t.ex.
funktionshindrades möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster.

Slutligen så Gunnar Asplunds tankar om att leda besökaren in i biblioteket, in till de
kollektiva idéer, erfarenheter och tankar som samlats där. Det är precis det Besökarens väg
syftar till – att göra biblioteket så intressant och överraskande att besökaren varken kan eller
vill låta bli att träda in i det.
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Projektet Besökarens väg

Våren 2000 initierade stadsbibliotekarie Inga Lundén projektet Besökarens väg. Projektet
innehåller fyra faser:

Fas 1: Hösten 2000/vintern 2001. En inledande fas som syftat till att arbeta fram olika förslag
till förändringar av verksamheten.

Fas 2: Vinter/våren/sommaren 2001. Den fas då ett prioriterat urval av förslag från fas 1 skall
genomföras.

Fas 3: Hösten 2001. En ny inledande fas för nästa etapp av förändringar.
Fas 4: Våren 2002 och framåt. Genomförandet av fas 3.

Detta dokument avser en beskrivning av fas 1 om inget annat anges.

Projektets omfattning
Projektet omfattar Stockholms stadsbiblioteks publika verksamheter, vilka är fördelade
mellan två hus, Gunnar Asplunds Stadsbibliotek samt den intilliggande byggnad som kallas
Annexet.

Ett förtydligande då det gäller benämningen av byggnaderna och verksamheten i detta
dokument: Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad kallas helt enkelt för Stadsbiblioteket och
Annexet för Annexet. När verksamheten omnämns i sin helhet används begreppet Stockholms
stadsbibliotek.

Organisatoriskt sett är den publika verksamheten fördelad mellan fyra enheter. Varje enhet
har en enhetschef, vilken är direkt underställd stadsbibliotekarien. Enheterna ansvarar för
olika verksamhetsområden enligt följande, inklusive enheternas fysiska hemvist:

• Enheten för naturvetenskap och samhällsfrågor, vuxenavdelningen – Stadsbiblioteket
• Enheten för humaniora, vuxenavdelningen – Stadsbiblioteket
• Enheten Barn och ungdom samt för Talboksbiblioteket – Stadsbiblioteket
• Enheten för Internationella biblioteket samt Tidnings- och tidskriftsbiblioteket – Annexet

Projektets mål
Projektets mål är att förverkliga visionen av Stockholms stadsbibliotek som ett modernt och
intressant bibliotek med god tillgänglighet för Stockholms alla medborgare. Strävan efter
förbättrad tillgänglighet avser såväl den fysiska som den virtuella åtkomsten av bibliotekets
samlingar samt besökarnas tillgång till bibliotekets anställda.

Besökarens väg är ett projekt inom ramen för Stockholms stadsbiblioteks kvalitetsarbete och
utgör en del av en större process, vars syfte är ökad modernisering och förbättrad kvalitet i
verksamheten. Ytterst är Besökarens väg en del av ett övergripande politiskt initierat mål- och
kvalitetsarbete, gemensamt för alla verksamheter inom Stockholms stad.

Projektet omfattar även en förhöjd kvalitet av de anställdas arbetsmiljö. Målet är att finna en
tillfredsställande balans mellan besökarnas behov av tjänster och personalens arbetssituation
samt att frigöra tid för ett effektivare och mer kvalificerat servicearbete. Det finns önskemål
om såväl fysiska som psykosociala förändringar. I det sammanhanget är det särskilt angeläget
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att finna arbetsmetoder som både tar tillvara yrkesgruppers kollektiva kompetens samt den
enskilda individens erfarenheter och kunskap.

Projektets syfte
För att uppnå tillgänglighetsmålet måste Stockholms stadsbibliotek aktivt bemöta besökarnas
behov och utifrån detta perspektiv förändra verksamhetens innehåll så den bättre motsvarar
besökarnas förväntningar. Syftet med Besökarens väg är att ta fram underlag som gör det
möjligt att genomföra aktuella förändringar på ett tillfredsställande sätt.

Samtidigt syftar projektet till att skapa förutsättningar för en kreativ arbetsmiljö där alla
anställda känner delaktighet i verksamheten. Upplevelsen av en arbetssituation som bättre tar
tillvara de anställdas individuella kunskaper kan på sikt ytterligare förbättra kvaliteten på
bibliotekets tjänster. Därför är det viktigt att särskilt uppmärksamma förändringar som syftar
till en bättre arbetsmiljö med avseende på såväl psykossociala som ergonomiska förbättringar.

Slutligen kan syftet med fas 1 av Besökarens väg beskrivas som en förundersökning inför hur
Stadsbibliotekets moderniseringsanslag skall fördelas år 2001 och därmed hur projektets
följande faser skall utformas.

Projektets arbetsmetod
En grundläggande förutsättning för ett positivt resultat av Besökarens väg är de anställdas
aktiva medverkan i projektet. Det är först i mötet med besökaren som en dialog om biblioteket
kan uppstå. Och det är de anställda själva som bäst kan påtala vilka förändringar av
arbetsmiljön som är nödvändiga för att arbetssituationen ska upplevas som mer positiv.

En aktiv medverkan i Besökarens väg bör helst även omfatta ett engagemang för projektets
mål och mening och en lust att utforska bibliotekets omvärld, eftersom det är den som
påverkar besökarnas behov och förväntningar.

Projektet är indelat i åtta delprojekt där de anställda själva valt den grupp de vill tillhöra.
Gruppernas sammansättning har i möjligaste mån varit en medveten mix av personal från
olika enheter och yrkeskategorier. Tanken har varit att sprida information och kunskap mellan
och om olika enheter och yrkesgrupper på ett naturligt sätt. Syftet har även varit att
överbrygga avstånd på såväl enhets- som individnivå.

Studiebesök på andra bibliotek och verksamheter har varit en möjlighet för personalen att
skifta perspektiv och ett sätt att se hur andra organisationer anpassat sin verksamhet till följd
av yttre förändringar. En annan metod, men med samma syfte, har varit att bjuda in externa
föreläsare i olika sammanhang.

Det är en ambition att den arbetsmetod som introducerats i och med Besökarens väg kan
formas till en reguljär arbetsmetod.



Mötesplats inför framtiden 01-03-23

Besökarens väg/Annette Johansson 6(10)

Projektets organisationsstruktur
Ansvarig för projektet är en styrgrupp som består av uppdragsgivaren, d.v.s.
stadsbibliotekarien, samt de fyra enhetscheferna. I styrgruppen ingår även Stockholms
stadsbiblioteks systembibliotekarie samt verksamhetens fastighetsintendent.

En projektledare är anställd som ansvarig för att samordna det operativa arbetet under ledning
av styrgruppen. Dessutom har sex personer av bibliotekets anställda engagerats som
delprojektledare. Målsättningen har varit att all personal inom Stockholms stadsbiblioteks
publika verksamhet skall medverka i projektet.

Delprojekt och delmål
För att uppnå det övergripande målet för Besökarens väg krävs dels en långsiktig, visionär
tankeprocess som utgår från vilken funktion biblioteket har idag och vilken funktion det
förväntas ha imorgon, dels aktiva och konkreta förändringar utifrån de förutsättningar som
gäller för verksamheten idag. Inom delprojekten har man diskuterat bibliotekets verksamhet
utifrån båda dessa nivåer. Alla grupper berör det generella tillgänglighetsmålet, men ur olika
synvinklar. Grupperna har haft följande indelning:

• Brukarundersökning, d.v.s. genomföra intervjuer av besökare under hösten 2000 och
sammanställa resultatet.

• Entré och vägledning, se över bl.a. skyltningen i biblioteket och olika möjligheter att
synligt tillgängliggöra personal för besökarna

• Logistikfrågor som rör människor och medier i biblioteket
• Översyn av arbetsprocesser för det inre biblioteksarbetet
• Logistikfrågor som rör besökarnas frågor - var ställs vilka frågor o s.v.
• Kundsupport/helpdesk för kopiering, datorstöd och liknande till besökarna
• Bibliotekets virtuella tillgänglighet
• Marknadsföring av bibliotekstjänster, både externt och internt

Varje grupp har formulerat mål för sitt arbete utifrån den verksamhetsinriktning man valt samt
med hänsyn till projekts övergripande mål. Delprojektgruppernas mål fungerar som delmål
för projektet som helhet.

Resultatet av den användarundersökning som genomförts kommer att ställas i paritet till
projektets övergripande mål. Förhoppningsvis är det möjligt att urskilja tendenser till hur
projektets mål motsvarar besökarnas förväntningar. Resultatet av undersökningen kommer
även att beaktas i kommande projektfaser, eftersom Besökarens väg syftar till att tillföra
och/eller förbättra tjänster som besökarna saknar eller har andra synpunkter på.

Delprojektens syfte och metod
Det huvudsakliga syftet med delprojektens arbeten kan sammanfattas i ett antal att-satser:

• Att föreslå nya arbetsrutiner som förbättrar de anställdas arbetssituation och leder till en
förbättrad service gentemot besökarna. Det gäller rutiner för det interna biblioteksarbetet
och rutiner för kommunikationen med besökarna.

• Att ta fram förslag till underlag för nya och/eller omarbetade policydokument för
organisationens arbete. Det kan t.ex. handla om policyfrågor som rör intern och extern
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information, bibliotekets allmänna visningsverksamhet samt syftet med de publika
Internet-datorerna.

• Att ge förslag till hur bibliotekets virtuella tjänster ska utvecklas för att skapa ökad
tillgänglighet.

• Att föreslå fantasirika förslag, mer eller mindre omfattande, som kan vara vägledande för
de förändringar som leder till förverkligandet av visionen om Stockholms stadsbibliotek
som ett modernt och intressant bibliotek.

Grupperna har träffats för diskussion ca. 3-6 gånger under projekttiden. Dessutom har ett antal
studiebesök på andra bibliotek och verksamheter genomförts. Några av de bibliotek som
besökts är Karolinska Institutets bibliotek, Solna stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek,
Statistiska Centralbyråns bibliotek, Arbetslivsbiblioteket och Sundbybergs stadsbibliotek. En
grupp har även besökt ett av SEB:s bankkontor, för att ta del av den nya form av kundtjänst
man utvecklat inom den organisationen.

Projektets tidsplan
En projektledare är anställd för perioden 14 augusti 2000 till 18 februari 2001. Denna period
omfattar första fasen av Besökarens väg.

Den formella upptakten för projektet och fas 1 ägde rum den 28 september, då biblioteket höll
stängt och alla anställda deltog i ett upptaktsseminarium. Ett antal föreläsare var inbjudna för
att beskriva olika perspektiv av biblioteksverksamhet. De inbjudna var Maja Berndtson,
biblioteksdirektör i Helsingfors, Jakob Harnesk, avdelningsdirektör och kundtjänstansvarig
vid Karolinska Institutets bibliotek, Christina Persson, universitetsadjunkt vid
Bibliotekshögskolan i Borås, Ulf Blomdahl, sociolog och utvärderar, knuten till Stockholms
Kulturförvaltning samt Robert Weil, styrelseordförande i Proventus, som i ett avslutande
samtal med Inga Lundén talade om humanismen i en ekonomiserad värld och om biblioteket
som ett kreativt rum.

Delprojektgrupperna inledde sitt arbete den 16 oktober. Detta arbete kommer att fortlöpa fram
till månadsskiftet januari/februari 2001. Senast den 31 januari skall alla delprojektgrupper
lämna in en sammanställning av gruppens arbete till projektledaren. Dessa rapporter skall
även innehålla förslag enligt syftet med delprojektgruppernas arbete. Projektledaren kommer i
sin tur att lämna en övergripande utvärdering av projektet senast den 18 februari 2001.

Projektets ekonomi
För att finansiera fas 1 av Besökarens väg har 500.000 kronor avsatts ur Stockholms
stadsbiblioteks anslag för modernisering år 2000.

Genomförandet av fas 2 och 3 möjliggörs genom ytterligare medel avsatta för modernisering
under år 2001. Sammanlagt finns för detta ändamål 3,4 miljoner kronor. Fördelningen av
2001 års anslag sker utifrån en prioritering av de olika förändringsförslag fas 1 resulterat i.
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Förutsättningar för Besökarens väg

De faktorer som främst anger förutsättningarna för Besökarens väg är organisationsstrukturen,
de fysiska biblioteksbyggnadernas möjligheter och begränsningar, bibliotekets anställda och
samlingar samt tekniken.

Organisationsstrukturen
Stockholms stadsbiblioteks organisation och verksamhet är som tidigare nämnts fördelad
mellan fyra enheter och två byggnader. Då en verksamhetsidé separeras i mindre enheter finns
alltid en risk för emotionell och mental distans mellan de olika delarna. Att, som i fallet
Stockholms stadsbibliotek, dessutom fördela verksamheten mellan två olika fysiska
byggnader, ökar risken för ytterligare avstånd mellan delarna. Lägg därtill enheternas
självständighet i förhållande till varandra vad gäller personal och ekonomiska resurser. Det är
med andra ord både förståeligt och i viss mån naturligt att ett avstånd uppstår mellan
enheterna, även om det inte är önskvärt. Inom vissa enheter finns även tendenser till
uppdelning mellan olika yrkeskategorier.

Känslan av att vara en del, men inte en helhet, påverkar de anställdas bemötande av
besökaren. Många gånger saknas kunskap om varandras kompetens och ansvar, både på
enhets- och individnivå. Därför är det av stor betydelse att organisationens verksamhetsidé
och gemensamma mål är väl förankrat inom alla enheter och hos alla anställda. Det är ovisst i
vilken utsträckning denna premiss uppfylls inom Stockholms stadsbibliotek.

1998 genomfördes en utredning av Stockholms stadsbiblioteks organisationsstruktur, vilken
resulterade i en omorganisation som trädde i kraft vid årsskiftet 1999/2000. Då förändrades
bibliotekets ledningsstruktur på ett genomgripande sätt. Vidare infördes ett nytt arbetssätt
baserat på arbetslag. I vissa fall upplever man arbetsmetoden som bra och tillfredsställade,
andra uppfattar formen som irrationell och hämmande i den ordinarie arbetsprocessen och
ologisk för verksamheten.

Många av de anställda uppfattar den nya organisationen som en klar försämring och
acceptansen för den är låg. Under hösten 2000 tillsattes en utvärdering av omorganisationen,
vars resultat förväntas vara klart i februari/mars 2001.

Biblioteksbyggnaderna
Stadsbiblioteket är en gammal lokal och inte helt lättillgänglig. Byggnaden är i flera nivåer
och många gånger är besökaren hänvisad till trappor. De flesta plan kan besökaren nå med
hiss, men det finns utrymmen som enbart är tillgängliga via trappor.

Det är en allmän uppfattning bland besökarna att det är svårt att hitta i Stadsbiblioteket, både
när det handlar att finna den information man söker och att ställa sig vid ”rätt” disk för att be
om hjälp. Skyltningen av både samlingar, personal och tjänster är många gånger bristfällig.

Under de senaste åren har Stockholms stadsbibliotek byggts om i mindre etapper. Senast
gällde det en ombyggnad av Annexet för att där inrymma Internationella biblioteket och en
annan i Stadsbiblioteket för Talboksbibliotekets räkning. Utåt sett uppfattas Annexet som en
modernare byggnad än Stadsbiblioteket, men de anställda är hänvisade till trånga,
gemensamma arbetsutrymmen. Tillståndet är detsamma på samtliga avdelningar, utom på
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Talboksbiblioteket. Där har man fått bättre utrymmen för personalen, medan bibliotekets
publika del tyvärr minskat i omfång.

Lokalernas fysiska utformning påverkar i allra högsta grad de anställdas arbetssituation.
Medier måste ofta transporteras med hiss. Det fysiska avståndet mellan bibliotekets publika
verksamhet och de anställdas arbetsutrymmen är stort. Allt eftersom samlingarna växer
krymper utrymmet på hyllorna, trots regelbunden översyn av beståndet. I flera fall har
fristående hyllor placerats ut på golvet, vilket minskat både upplevelsen av rymd och den
faktiska rörligheten i det fysiska rummet.

Bibliotekets anställda och samlingarna
Antalet anställda inom de publika delarna av Stockholms stadsbibliotek uppgår till ca. 140
personer. Av dessa arbetar ca. 100 i Stadsbiblioteket och övriga 40 i Annexet. Medelåldern
bland de anställda är ca. 50 år och inom de närmaste åren är en generationsväxling att vänta.
Fördelningen mellan antalet bibliotekarier och biblioteksassistenter är i det närmaste
likvärdig.

Bibliotekets samlingar uppgick år 2000 till drygt 795.000 volymer. Antalet besökare under
samma tid var ca. 1.000.000. Detsamma gäller antalet utlån, som år 2000 uppgick till drygt
1.000.000. Drygt 120 språk finns representerade bland samlingarna.

Tekniken
Informationsteknologin har kommit för att stanna. Under de senaste åren har man inom
organisationen också erbjudit de anställda möjligheter att komplettera sina datorkunskaper, i
synnerhet kunskaperna i Windows. Inom Stockholms stad pågår just nu en upphandling av
nytt biblioteksdatasystem och med anledning av det är frågan av särkilt stor betydelse. I stort
sett alla moderna biblioteksdatasystem är baserade på Windows-teknik och en grundläggande
förutsättning för att uppnå en optimal servicenivå är att de anställda är bekanta med denna
teknik, både dess struktur och funktion.

Implementeringen av ett nytt datasystem kommer med alla sannolikhet att erbjuda besökarna
en betydligt bättre tillgång till bibliotekets elektroniska tjänster samt en ökad möjlighet till
självbetjäning.

Kritiska faktorer
Utöver ovan angivna särskilda förutsättningar för projektet finns även ett antal kritiska
faktorer som kan påverka projektarbetet negativt. Dessa är framför allt

• bristen på ersättare, d.v.s. svårigheten att få fram vikarier för ordinarie personal då
delprojektgrupperna träffas, gör studiebesök o.s.v.

• organisationens omfattande mötesverksamhet, vilket kan göra det svårt att samla
gruppdeltagarna till ytterligare en form av regelbundet återkommande sammankomst

• attityder hos de anställda inför projektet, både dess syfte och arbetsmetod
• den nämnda omorganisationen vars utfall uppfattas som negativt av många anställda.

Besökarens väg kan tolkas som ytterligare ett nytt arbetssätt, format utan de anställdas
medverkan.
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På Besökarens väg tillsammans med de anställda

Även om vi idag värderar samlingarnas tillgänglighet högt är bibliotekspersonalens kunskaper
och tillgänglighet än mer väsentlig. Utan kunnig och engagerad personal skulle biblioteken
inte kunna bedriva någon verksamhet, än mindre vara i stånd att förbättra denna verksamhet.
De anställda är med andra ord lika mycket ett signum för ett biblioteks innehåll som dess
samlingar.

Inom Stockholms stadsbibliotek finns 75 års erfarenhet av och kunskap om biblioteksarbete.
Under denna period har dock omvärlden förändrats, vilket i sin tur påverkat biblioteksarbetet.
Möjligheterna och motivationen att anpassa sig till de yttre förändringarna har varierat i grad
under årens lopp. Idag upplever många anställda sin arbetssituation som mycket pressad och
den negativa stressen är tydlig. De senaste åren har erbjudit sämre möjligheter till utveckling
både vad gäller individen och verksamheten som helhet. Det har fått till sin följd att en viss en
tröghet uppstått i arbetsprocessen. Samtidigt finns bland de anställda en önskan om att
utveckla och vidga bibliotekets tjänsteutbud. Besökarens väg syftar till att finna ett samspel
mellan dessa behov.

Projekt liknande Besökarens väg förekommer på många bibliotek. Det är inte bara
Stockholms stadsbibliotek som påverkats av omvärldens förändringar. Det som gör
Besökarens väg unikt är det faktum att projektet genomförs just vid Stockholms
stadsbibliotek.

Varför äger då denna process rum just nu och här? Ibland pratar man om att tiden är mogen
för det ena eller det andra eller att saker och ting sammanfaller med varandra. Ungefär så kan
man beskriva situationen för Stockholms stadsbibliotek idag. Det finns ett akut behov av att
snarast möjligt åtgärda arbetsvillkoren för de anställda. Det finns ekonomiska resurser avsatta
för ett omfattande moderniserings- och förändringsarbete på biblioteket. Och det finns en
biblioteksledning med uttalade visioner om bibliotekets potentialer och en strategi för att
utveckla dessa.

Så det är klart att det är just nu vi ska ta upp den idé Gunnar Asplund var med om att forma
för sin tids moderna biblioteksverksamhet. För det är nu vi kan förverkliga vår tids vision av
ett intressant, modernt och ur flera aspekter omfångsrikt bibliotek. Ett bibliotek som har en
tillgänglighet anpassad efter besökarnas behov, samtidigt som det är estetiskt tilltalande. Jag
tror Gunnar Asplund gärna hade varit med även idag.

Annette Johansson
Projektledare för Besökarens väg


