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Idébiblioteket. Ett samprojekt mellan informations- och 
lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.  
 
Hur kan vi främja verksamhetsutvecklingen på folk- och skolbibliotek? Hur kan vi underlätta 
samverkan, kunskapsdelning och utnyttja exempel på best practice på ett bättre sätt? Hur kan 
vi uppmuntra och inspirera biblioteken till att börja skriva och berätta om alla sina försök att 
förnya och utveckla verksamheten?  Hur kan vi öka viljan att dela med sig av sina 
erfarenheter, både framgångar och misslyckanden, i syfte att tillsammans utveckla och stärka 
der svenska biblioteksväsendet? 
 
Ett sätt i rätt riktning kan vara att dela med sig av sina erfarenheter i Idébiblioteket.  
 
Idébiblioteket http://www.idebiblioteket.se/ är en wiki-webbplats som samlar information om 
nya idéer och projekt när det gäller verksamhetsutveckling på de svenska folk- och 
skolbiblioteken. Idébiblioteket öppnade i mars 2008 och administreras av informations- och 
lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.  
 

Syfte och målgrupp 
Syftet med Idébiblioteket är att stimulera till verksamhetsutveckling genom erfarenhetsutbyte, 
kunskapsdelning och samverkan. I Idébiblioteket kan man berätta om egna idéer och projekt, 
hämta inspiration från andras experiment och erfarenheter samt hitta samarbetspartners.  
 
För bibliotekens vidare utveckling kommer det med all säkerhet att bli allt viktigare med 
samverkan och kunskapsdelning. Det gäller inte bara stora nationella projekt, eller projekt på 
läns- eller regionnivå med egen budget, det gäller minst lika mycket verksamhetsidéer och 
förbättringar som kan göras inom befintlig ram, utan extra ekonomiska medel. Vi vet att det 
finns många sådana arbetssätt, många sådana idéer som uppstår och drivs vidare av ren lust, 
kreativitet och vilja. Det är extra viktigt att de lyfts fram.  
 
Målgruppen för Idébiblioteket är i första hand skol- och folkbiblioteken, men alla bibliotek är 
förstås välkomna att gå in i Idébiblioteket och hämta inspiration. 
 

Struktur och innehåll  
Idébiblioteket är en wiki-webbplats där vem som helst som arbetar på folk- och skolbibliotek 
kan bli medlem och därefter skriva själv om de idéer och projekt man arbetar med på sitt 
bibliotek. 
 
Det finns plats för både stort och smått i Idébiblioteket, alltifrån idéer och försök som testas i 
liten skala till större externt finansierade projekt. Alla försök att förnya 
biblioteksverksamheten är välkomna, det enda villkoret är att det ska handla om 
verksamhetsutveckling. I dagsläget innehåller Idébiblioteket ca 90 inlagda projekt och idéer. 
 
Idébiblioteket har en övergripande struktur med tio huvudavdelningar: Biblioteksmiljöer, 
Digitala tjänster, Lärande, Läsfrämjande, Medier, Organisation, Programverksamhet, 
Referensarbete, Teknik samt Yrkesrollen. Under dessa huvudavdelningar finns sedan ett antal 
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underavdelningar. Tanken med att ha denna övergripande struktur, är att ge användarna en 
överskådlig bild av innehållet i Idébiblioteket. I en wiki kan själva avsaknaden av struktur 
annars göra att den snabbt blir oorganiserad och rörig. Vi har därför i Idébiblioteket valt att 
skapa ett låst ramverk som användarna inte kan ändra i. Som administratörer har vi däremot 
själva möjlighet att ändra i strukturen eller bygga ut den, i takt med att innehållet växer och 
användarna uttrycker andra önskemål. Som ett komplement till den fasta ämnesstrukturen 
finns också möjlighet att söka i fritext och via ämnestaggar. 
  
Att skriva i Idébiblioteket är relativt okomplicerat. Man behöver inte kunna HTML eller andra 
kodspråk, utan det fungerar ungefär som i enkla ordbehandlingsprogram. Det är lätt att skriva 
in ny text, radera eller ändra i befintlig text. Det är också möjligt att ladda upp filer, dokument 
och bilder till wikin och sedan använda dem i beskrivningen av projekten. Genom ”Recent 
Changes”- funktionen ser man snabbt alla nyinlagda projekt och alla ändringar som gjorts i 
Idébiblioteket. Om man vill, kan man dessutom RSS-prenumerera på förändringar i hela 
wikin eller på enskilda sidor, vilket kan vara ett sätt att bevaka nya idéer inom de 
ämnesområden man är mest intresserad av.  
 

Administration och medlemskap 
Informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå står för Idébibliotekets 
struktur och administration, anvisningar och praktisk hjälp. De flesta som är medlemmar i 
Idébiblioteket lägger själva in sina projekt, men om man vill ha hjälp så bistår informations- 
och lånecentralerna gärna med inläggning av texter och material. 
 
Vem som helst på landets folk- och skolbibliotek är välkommen att skriva i wikin. Dock krävs 
att man blir medlem. Spam och skadegörelse är ett vanligt förekommande problem i många 
wikis och för att i möjligaste mån undvika detta, har vi valt en halvöppen variant av wiki. Det 
innebär att alla kan se och ta del av wikins innehåll, men endast medlemmar kan skriva i den. 
Medlem blir man enkelt genom att kontakta sin informations- och lånecentral. I dagsläget 
(aug 09) har Idébiblioteket ca 60 medlemmar.  
 
För själva innehållet i Idébiblioteket ansvarar bidragande bibliotek. Om inget annat anges är 
materialet licensierat under Creative Commons Attribution Share-Alike Non-Commercial 3.0 
License  
 
 
Wiki-tekniken 
För ett projekt som Idébiblioteket, där många människor, geografiskt utspridda med olika 
tekniska förutsättningar, ska samarbeta och dela kunskap, lämpar sig wiki-formen synnerligen 
väl. Själva namnet wiki (hawaiianska för snabb) pekar på att det är ett snabbt och enkelt sätt 
att både lägga till information och att ändra och ta bort information.  
 
Det finns två typer av wiki-verktyg, dels Open source-programvara, som måste installeras på 
egen server (kräver servertillgång + visst tekniskt kunnande), dels s.k. Hosted wikis eller 
Wikifarms, som är enkla gratisverktyg – med begränsade funktioner – men som räcker ganska 
långt för de flesta.  
 
När vi skulle starta Idébiblioteket, testade vi två olika wiki-verktyg: Wikispaces 
(http://www.wikispaces.com) och PBworks (http://pbworks.com), som då hette PBwiki. De 
var ganska lika till sin konstruktion och erbjöd ungefär samma möjligheter. Vi valde slutligen 
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Wikispaces bl.a. för att det användes mycket av skolor och organisationer medan PBwiki 
kändes lite mer inriktad på den kommersiella marknaden. En av de stora fördelarna med wiki-
verktygen är att de ofta erbjuder en gratisversion, där man kan testa sina idéer och sedan kan 
man uppgradera efterhand som innehållet och behoven växer. Vi började använda 
basversionen men uppgraderade ganska snart och f.n. använder vi Wikispaces Super, vilket 
kostar 20$/månad. 
 
 
Bakgrund, förebilder 
I vårt arbete med Idébiblioteket har vi bl.a. inspirerats av: 
 
Library Success: A Best Practices Wiki 
http://libsuccess.org/index.php?title=Main_Page  
En wiki som skapades av den amerikanska bibliotekarien Meredith Farkas men som har en 
internationell inriktning och inbjuder bibliotekarier och informatörer i hela världen att dela 
med sig av idéer, material och erfarenheter.  
  
 
Vidareutveckling och framtid 
Det finns så många goda idéer, projekt och arbetssätt runt om på biblioteken – men inte 
många vet om att de finns. Biblioteken berättar sällan själva om dem på sina webbplatser, 
därför är det extra viktigt att hitta information om dem någonstans. Vi har dock upplevt en 
viss försiktighet och tvekan när det gäller att berätta vad man håller på med och undrar varför 
det är så? Många tycker att Idébiblioteket är en bra idé men är mer tveksamma till att själva 
bidra? Vad beror det på? 
 
Varför är bibliotekarierna så blygsamma, varför vill de inte berätta vad de gör? Varför 
förminskar de värdet av sina insatser genom att knappast låtsas om dem? Är man rädd för att 
skriva i en wiki? Är man negativ till tankarna om kunskapsdelning som utgör wikins 
förutsättning? Vågar man inte skriva om man inte är chef? Är man rädd för konkurrens? Är 
man negativ till att dela med sig av sina idéer? Vi vet inte. Men för att ytterligare uppmuntra 
biblioteken till att hämta inspiration i Idébiblioteket kommer vi att utöka bevakningen och 
öppna Idébiblioteket även för intressanta projekt och idéer utanför Sverige.  
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