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Sammanfattning
Syftet med denna kartläggning har varit att dokumentera nuvarande processflöden inom
processen Läsa, analysera resultatet samt leverera förslag på aktiviteter att gå vidare med.
Rapporten ska lyfta fram arbetssätt/arbetsflöden och aktiviteter som bidrar till ökad kvalité på
tjänster och besöksupplevelse.
Kartläggningen av processen har genomförts januari-mars 2017 genom en fokusgrupp
och tre workshoptillfällen med medarbetare från Enköpings bibliotek. Processhandledare
har varit Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent vid Länsbibliotek Uppsala med processtöd
av Fia Söderberg, konsult, Fias Bokstavsbyrå.
Sammanfattningsvis rekommenderar vi Enköpings bibliotek att inom processen Läsa öka
samtalen om litteratur, lyfta arbetsglädje och motivation, ta ett gemensamt ansvar för
verksamheten och skapa mer känsla av sammanhang och mening. Fokus ska vara på lokalsamhällets aktörer och användarna. Ta hjälp av andra och varandra.
Vi rekommenderar att ni inför en processhanteringsmetod för det dagliga arbetet. Genom
att göra det kan ni på ett överskådligt sätt öka det gemensamma ansvaret och får en större
känsla av kontroll över situationen. Ett exempel på en sådan metod är Lean Kanban.

De viktigaste förslagen
Lära
•
•
•

Samtala mer med varandra om läsning och litteratur.
Testa metoder för att dela läsupplevelser och utmana varandra.
Klargör ansvarsfördelningen kring lärandet: vilket ansvar har chefen för
verksamhetens lärande, vilket ansvar har teamet för teamets lärande, vilket
ansvar har medarbetare för sitt eget lärande? Hur ska lärandet systematiskt
planeras, genomföras och följas upp, utifrån de behov och önskemål som finns?

Samarbeta
•
•

Hitta former för att ta in arrangemang i nära samarbete med föreningsliv och
lokalsamhället med viss flexibilitet och kortare planeringshorisont.
Utveckla ett förhållningssätt som flyttar fokus från de interna egna kanalerna, till
hur biblioteket kan befinna sig på lokalsamhällets arenor, digitala som fysiska.
Syftet är att ta reda på behov, haka på aktualiteteter och synliggöra biblioteket
som läsfrämjare och demokratisk arena.

Arrangera
•
•
•
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Knyt kompetenser för arrangemang och kommunikation närmare biblioteket,
alternativt kompetensutveckling för befintlig personal.
Öka samordningen av program och lovaktiviteter för barn och vuxna inom
enheten kultur, konst och bibliotek.
Arrangera i högre grad programverksamhet för prioriterade målgrupper.

Inledning
Vi som handledare för kartläggningen av processen Läsa på Enköpings bibliotek
överlämnar här en rapport för det arbete som hittills är gjort under vår närvaro. Detta är
en del i organisationens förändringsarbete och efter att ni mottagit rapporten återstår
mycket jobb med att förhålla er till förslagen, implementera nya arbetssätt, kommunicera
och organisera sig för detta.
Verksamhetschef Nina Halden Rönnlund har poängterat att detta arbete är viktigt. Främst
därför att verksamheten har blivit mer komplex i och med att omvärlden förändrats och
en ny och förstärkt bibliotekslag har tagits fram. Omorganisationen ska också svara upp
mot den nya biblioteksplanen för Enköpings kommun som beslutas om inom en snar
framtid. Nya krav och förändrade uppdrag ställer krav på nya arbetssätt.
Arbetet vid Enköpings bibliotek har varit organiserat på samma sätt sedan 1980-talet. Då
var bibliotekets roll delvis en annan, och kanske mindre komplex. Internt behöver nu
organisationen se över hur man ska jobba för att leva upp till nuvarande uppdrag och
krav.
Första steget i förändringsarbetet är att Enköpings bibliotek inför en processinriktad
organisation. Processerna är identifierade som: medier, läsa, lärande och kommunikation
och stödprocesser. Arbetet med att kartlägga medieprocessen genomfördes hösten 2016.
Under januari-mars har arbetet med att kartlägga processerna Läsa och Lärande och
kommunikation genomförts. Kvar att kartlägga och planera för är Stödprocesser.

Stefan Eurenius
Fia Söderberg

Uppsala och Edinge 21 april 2016
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Så här har vi jobbat
Uppdraget
Uppdraget har varit att tillsammans med verksamhetschef och arbetsgrupp inom
biblioteksorganisationen genomföra en processkartläggning av området ”Läsa” med
syftet att lyfta fram arbetssätt/arbetsflöden och aktiviteter som bidrar till ökad kvalité på
tjänster och besöksupplevelse.
Uppgiften var att:
•
•
•
•

identifiera svaga länkar i processerna
få en överblick över tidsåtgång och finna flaskhalsar
skapa insikter i vilka delar av processerna som det skapas värde
klargöra ansvar i och hitta stöd till verksamheten.

Uppdraget omfattade processkartläggning på huvudbibliotek, filialer och bokbuss. Skolbiblioteksfunktionen ingick inte i processkartläggningen.
Nuvarande processflöden (en så kallad idag-modell) skulle dokumenteras i en
processkarta, Handledarna skulle tillsammans med arbetsgruppen genomföra en analys
samt leverera förslag på aktiviteter att gå vidare med. Processmodellerna skulle redovisas
grafiskt och skriftligt och överlämnas till verksamhetschef.
Uppdragstagare och processhandledare har varit Stefan Eurenius, Länsbibliotek Uppsala
och Fia Söderberg, Fias Bokstavsbyrå.
Utgångspunkter
Biblioteket ingår i samma avdelning som Kultur och konst, och samverkan ska sökas kring
offentligt kulturutbud, barn/ungkulturprogram samt evenemang.
Genom att organisera arbetet i processer ska teamet/arbetsgruppen ta ansvar och arbeta
självständigt utifrån olika utvecklingsområden. På så sätt blir fler involverade i hela
processen istället för att var och en har sina arbetsuppgifter. En och samma person kan
ha flera uppgifter i olika processer. Ansvaret för delprocesserna ska delas mellan
processgruppens medlemmar som lägger aktivitetsplaner för sina områden. Kontroll och
uppföljning fokuserar på resultat, inte på aktiviteter.
Utgångspunkter att förhålla sig till:
•
•
•
•
•
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Fokus på besökarens behov och idéer.
Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatta
personer med annat modersmål och vuxenstuderande är prioriterade målgrupper.
Skapa relationer med mottagarna och arbeta för att skapa en
biblioteksverksamhet som svarar upp mot dessas behov och idéer.
Söka samordning av processer, utforma gemensamma processer för
huvudbibliotek och filialer.
Ingen utökning av ekonomisk ram.

Metod
Arbetet är genomfört med inspiration från Örebro kommuns processledningsmodell,
som har beskrivits i rapporten Mediernas väg på Enköpings bibliotek.1 Kartläggningen
av mediernas väg genom biblioteket var den första processkartläggningen som gjordes i
Enköping under hösten 2016, i samarbete mellan Länsbibliotek Uppsala och Enköpings
bibliotek. Se denna rapport för mer utförlig redovisning av metoden.

Upplägg
Arbetet genomfördes januari till mars månad 2017 under tre workshops à tre timmar
med en arbetsgrupp på 7 personer. Före workshoparna genomfördes fokusgrupper, där
aktiviteter identifierades inom processen. En avstämning med verksamhetschef gjordes
den 21 mars, samt via e-post vid enstaka frågor. Mellan workshoptillfällena fick
arbetsgruppen olika uppgifter att fundera på och diskutera.

Att ta fram en idag-modell
Fokusgrupper
Som inledning till processkartläggningen genomfördes två fokusgrupper. Meningen med
dem var att lista så många aktiviteter som möjligt som hör till processen Läsa inom
Enköpings bibliotek. De frågor som ställdes till grupperna handlade om de moment och
aktiviteter som ingår, vilken sorts verksamhet som bedrivs idag inom dessa områden och
var och hur den bedrivs. Vidare ville vi börja få en aning om hur planeringen går till, vilken
grad av samordning som finns, vilka interna möten och grupper finns det som förbereder
dessa aktiviteter och vilka externa samarbetspartners och nätverk som finns.
Samtalen handlade också om biblioteket som läsmiljö och läsfrämjande miljö, vilka
målgrupper man riktar sig till, vilka som kommer och inte kommer till bibliotekets
aktiviteter. Grupperna fick lämna exempel på verksamhet för bibliotekets prioriterade
målgrupper.
De aktiviteter som listades under fokusgrupperna togs med till första workshoptillfället
och sorterades in i idag-modellen.
Särskilt tydligt under fokusgrupperna blev att samtalet kring litteratur och läsning, både
med besökare och inom personalen, ansågs värdeskapande och viktigt för verksamheten.

Workshoptillfällen
Under det första workshoptillfället arbetade gruppen vidare med att analysera de aktiviteter som
framkommit i fokusgrupperna och identifierade utifrån dem olika delprocesser. Gruppen
enades om rubriker som ”Kompetensutveckling”, ”Aktiviteter andra”, ”Egenproducerade
aktiviteter”, ”Spontana möten”, ”Samarbeten”, ”Digitala” och ”Inre administration”. De
aktiviteter som identifierats fördes in under de olika spåren. Det blev grunden till en idagmodell (se bilaga).

1

Eurenius, Stefan och Holmgren, Eleonor, Mediernas väg vid Enköpings bibliotek - kartläggning, analys och
förslag till förbättringar. Rapport. Länsbibliotek (Uppsala, 2016)
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Att ta fram en imorgon-modell
Vid andra workshoptillfället jobbade gruppen med uppgiften från första workshopen:
•
•
•

Lista tre aktiviteter kopplade till processen Läsa som ni som bibliotek är särskilt
bra på. (Till aktiviteter räknas något i det dagliga/ett program ni genomför/något
annat ni gör, såväl internt som utåtriktat.
Lista tre aktiviteter på området Läsa som ni vill förbättra.
Finns det aktiviteter ni ska göra som mottagarna inte (längre) efterfrågar? Och
tvärtom – efterfrågas aktiviteter runt läsning som ni inte (längre) erbjuder?

Gruppen upplevde att man är bra på: bokcirkel-boksamtal, bokprat, lovaktiviteter för
barn, små barns språkutveckling, språkkafé, evenemanget Rysarkväll, spontana lästips
och bloggen Drömbiblan. Aktiviteter som kan förbättras är att erbjuda läsro, prata med
varandra om läsning, relationer med omvärlden, högläsning för vuxna,
litteraturkännedom, att synas utåt/lokalpress mm, fånga upp aktuella händelser.

Tre läsaktiviteter Enköpings bibliotek är bra på
Eftersom uppgiften var att presentera tre olika aktiviteter fick arbetsgruppen välja ut tre
av åtta föreslagna.

Här prioriterade gruppen att gå vidare och analysera värden, mottagare och hinder för
följande aktiviteter: bokcirkel, små barns språkutveckling och språkkafé.
Sammanfattningsvis har aktiviteterna en tydlig koppling till uppdraget att jobba
läsfrämjande. Åtgärder för hinder handlar exempelvis om att undersöka nya typer av
cirklar, förbättra miljöerna i rummet, utveckla former för språkkafé och se om behovet
finns på filialer. Bilderna ovan och nedan visar vad som kom fram under samtalet runt de
olika aktiviteterna. Bilderna finns i bearbetad form som bilagan "Tre aktiviteter".

Tre läsaktiviteter Enköpings bibliotek behöver förbättra
När det gäller aktiviteter som kan förbättras valde gruppen att titta närmare på följande:
erbjuda läsro, litteraturkännedom och jobba med aktualiteter.
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Några hinder som framkommer i diskussionerna är tidsbrist, arbetsklimat, brist på
former och krockande uppdrag. Med krockande uppdrag menas att behovet av lugn och
ro krockar med behovet av grupparbete vid studier, eller andra aktiviteter i biblioteks roll
som mötesplats. En åtgärd kan vara att se över det rumsliga – vad kan göras med små
medel? Flera i gruppen tycker att det saknas miljöer för läsning på filialerna. Det är viktigt
med en balans mellan öppenhet, lugn och ro och transparens i ett offentligt rum som är
öppet för alla. Inför ett eventuellt nytt kulturhus och bibliotek finns möjligheter att inreda
för och bygga in miljöer för de olika behoven och uppdragen på ett helt nytt sätt, men det
finns en hel del som går att göra med befintliga resurser.

Samordningsvinster
Vid det sista workshoptillfället fick gruppen följande uppgifter:
•
•

Försök hitta tre aktiviteter kopplade till processen Läsa som skulle tjäna på att
samordnas bättre. (Tänk in både internt arbete och sådant som är mer
utåtriktat.) Vilka skulle vinsterna vara?
Vad kan filialer, huvudbibliotek och kultursekreterare samordna sig bättre kring,
i fråga om läsaktiviteter? Vad krävs för att få till denna samordning?

Gruppen tyckte att man bör samordna sig mer kring omvärldsbevakning,
programverksamhet och boktips:
•
•
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Omvärldsbevakning
Förbättra presskontakter och att anknyta till aktuella frågor och samverka med
lokalsamhället.
Programverksamhet
Den gemensamma planeringen kan förbättras. Samordna mer med

•

kultursekreterare inför varje författarbesök och göra fler aktiviteter i samband
med besök, för att öka besöken och skapa ett mervärde. Samordna kontaktnäten.
Boktips
Förenkla arbetet med boktips och återanvänd informationen. Boktipsa varandra
och använd samma underlag till fler kanaler: blogg, Facebook, till
press/mediakontakter.

Se även bilaga ”Samordning”.

Reflektioner inför Enköpings fortsatta utvecklingsarbete
En utmaning för processen Läsa, i jämförelse med processen Medier, är att den inte består
av lika konkreta moment där det alla medarbetare enkelt får förståelse och överblick över
ett flöde. Läsa består inte av en övergripande linjär process, utan av en mängd
delprocesser som var och en kan brytas ned till flöden. Här kan dessutom finnas olika
tolkningar och prioriteringar beroende på person. Som processledare har vi fokuserat på
det vi anser att ni bör jobba vidare med, för att skapa konstruktiva och effektiva processer
där ni kan prioritera och få överblick över arbetssituationen i ett gemensamt ansvar för
uppdraget.
Medielandskapet har förändrats radikalt de senaste åren. Berättelser, litteratur,
information och kulturuttryck skapas, lagras och förmedlas i högre grad digitalt. Detta
påverkar också bibliotekens arbete med läsfrämjande insatser. Oavsett fysiska eller
digitala former, är skönlitteratur och upplevelsen av berättelser ett fokusområde i
förslaget till biblioteksplan för Enköpings kommun. Språkutveckling och läsfrämjande är
ett tydligt biblioteksuppdrag: av tradition, i bibliotekslagen och i den kommande
biblioteksplanen. Uppdraget inom process Läsa är alltså tydligt och en kärnuppgift för
biblioteken.
Under arbetets gång har samtalen kring det läsfrämjande arbetet varit i centrum. Det är
något man är bra på, men det är också ett område som man vill förbättra. Att vara
uppdaterad på ny litteratur och ha en bred kunskap om litteratur för alla målgrupper
upplevs som en utmaning. En återkommande synpunkt har varit att trots att det är ett
kärnuppdrag, så talar man minst om detta område. Det interna samtalet kring litteratur
saknas förstås inte helt, men behöver sättas på agendan. Vilka hinder för dessa samtal
finns? I arbetet har det kommit fram att det saknas arenor/forum för dialog om litteratur
internt – prestigelöshet och enkelhet efterlyses. Det har funnits utrymme för lästid i
tjänsten, men det var något som inte föll så väl ut. Det blev bortprioriterat av personalen
för att man upplevde att det fanns annat som var viktigare. Det gäller nu att hitta former
och metoder som fungerar, både för individen och för gruppen.
Bristen på tid nämns flera gånger som ett hinder för att dela med sig av litteratur. Det
finns heller inte former och tid för att reflektera och utvärdera gemensamt.
Arbetsgruppen är splittrad med många olika arbetsställen och det är därför svårt att
skapa samhörighet. Det finns också antydan till svårigheter med att prioritera bort
arbetsuppgifter. Allt upplevs lika viktigt och uppdraget om läsfrämjande har inget slut.
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Förslag för det fortsatta arbetet med processen Läsa
Utifrån idag-modellen har imorgon-modellen för processen Läsa bearbetats till fyra
delprocesser:
•
•
•
•

Lära
Samarbeta
Arrangera
Nyttja rummet

Här nedan beskriver vi delprocesserna, analyserar utmaningar och ger förslag på
åtgärder. Vi inleder varje delprocess med en kort beskrivning av värde, dvs nyttan för
användarna. Förslagen är våra som processhandledare, dock har de flesta en koppling till det
som diskuterats i arbetsgruppen. Förslagen behöver naturligtvis först diskuteras i
personalgruppen såväl som i ledningen, så att väl underbyggda beslut för hur arbetet ska gå
vidare kan fattas.

Delprocessen Lära
Värde – Lära
Delprocessen Lära har ett internt fokus på medarbetare och kompetens men med ett
externt syfte: att bli bättre i mötet med besökaren, öka kvaliteten på service, och att
motsvara omvärldens förväntningar. Samtalet om litteratur, internt och med
besökare, skapar ett stort värde.

Här finns aktiviteter som omvärldsbevakning, ha fokusgrupper med besökare, ha koll på
utbudet och att fortbilda sig för arbetsglädje och nya kunskaper. De arbetsformer som
finns i nuläget är att ha koll själv, att tipsa varandra och att prata med varandra om
läsning. Det finns en önskan om långsiktig planering och att införa stödprocesser, dvs
former och tillfällen för att dela och lära på arbetsplatsen.

Arbetsglädje och motivation
Arbetsgruppen betonar att arbetsglädjen behöver lyftas. Det är i mötet med besökaren
som man upplever tillfredsställelsen och bekräftelsen på att man gjort ett bra jobb, vilket
är viktigt för motivationen, drivkraften och arbetsglädjen. Hur lyfter man gemensamt alla
lyckade tillfällen? Firar man sina framgångar? Hur jobbar man med att ge varandra
feedback? Att få in detta i strukturen kan bidra till en större positiv gemenskap som ger
energi och motivation i arbetet.

Litteraturkännedom viktigt
I samtalen med arbetsgruppen har också vikten av att bli bättre på att vara uppdaterad
och dela med sig av sin litteraturkännedom varit ett återkommande angeläget tema.
Gruppen talade mycket om brist på tid och tillfällen att uppdatera sig om litteratur av
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olika slag. Det finns ett stort behov att skaffa sig ny kunskap om ny och aktuell litteratur
och det behöver integreras i arbetet.
Hur kan man bryta mönster och läsa annat än sitt personliga intresse? Det gäller att skapa
metoder för att utmana och tipsa varandra.
Arbetsgruppen har själva har valt ut aktiviteter som bokprat, bokcirkel, boksamtal,
spontana lästips som något som man är bra på och fungerar bra. Ändå finns ett starkt
behov att förbättringar, kanske för att det är här mycket av motivation och drivkraft finns,
själva grundanledningen till yrkesrollen. Här kommer också besökares förväntningar in,
som ibland upplevs orimliga: som medarbetare är det omöjligt att ha läst all ny litteratur,
däremot ställs det krav på att man ska ha koll på aktuell litteratur. Genom att få in detta i
gemensamma samtalet tror vi att det ökar drivkraften och tryggheten i rollen som bibliotekarie
och biblioteksanställd.

FÖRSLAG LÄRA
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•

Samtala mer med varandra om läsning och litteratur.

•

Använd befintliga forum för att dela litteraturupplevelser och ge varandra
boktips för att stärka bibliotekarierollen och öka kvalitet i mötet med
besökaren.

•

Testa metoder för att dela med sig av läsupplevelser och utmana varandra.

•

Hitta former för att ta till sig och dela med sig av omvärldsbevakning inom
läsområdet.

•

Klargör ansvarsfördelningen kring lärandet: vilket ansvar har chefen för
verksamhetens lärande, vilket ansvar har teamet för teamets lärande, vilket
ansvar har medarbetare för sitt eget lärande? Hur ska lärandet systematiskt
planeras, genomföras och följas upp, utifrån de behov och önskemål som finns?

Delprocessen Samarbeta
Värde – Samarbeta
Värdet för denna delprocess är att biblioteket blir synligt och stärker lokalsamhället i
samarbeten kring läsning. Ett viktigt värde är språkutveckling genom mötet med
litteratur. Det finns också ett demokrativärde.

Här finns aktiviteter som alla genomförs i samarbete med externa aktörer, till exempel
författarbesök, högläsning och läsfrämjande teater för barn. Här ingår samarbeten med
exempelvis andra förvaltningar inom kommunen, skolan, SFI, studieförbund, kyrkan,
föreningar och kultursekreterare inom förvaltningen. Befintliga arbetsformer är via
kultursekreterare, kulturskolan och skolbibliotekarier emellan. Stödprocesser är
planering och framförhållning i olika arbetsgrupper och löpande kontakt med
samarbetspartners.
Att samarbeta med externa aktörer och lokalsamhället i läsfrämjande syfte är en stor och viktig
del av bibliotekets uppgift och under workshopträffarna har detta diskuterats mycket. Det finns
en vilja att bli bättre på både samarbetet men också på att kommunicera med externa aktörer.
Att hitta nya vägar för detta kräver reflektion och idéer.

Mer gemensam planering
Den systematiska planeringen behöver förbättras, särskilt kring aktiviteter för vuxna. För
barn upplevs planeringen fungera bra. En angelägen fråga är hur flexibel man kan och bör
vara i att möta önskemål från externa föreningar och andra aktörer. I nuläget är
planeringshorisonten lång och för lyckad kommunikation och marknadsföring finns inte
utrymme för sista-minuten-evenemang. För att bli en angelägen aktör i lokalsamhället
behöver biblioteket möta upp och vara flexibel för samarbeten med lite kortare
perspektiv. Vi rekommenderar att Enköpings bibliotek tydliggör former för arrangemang
av spontanare karaktär som inte behöver planeras så långt i förväg.

Behålla gamla men nå nya målgrupper
Vid planering av aktiviteter bör en analys göras av vilka man vänder sig till i sitt utbud –
och hur man ska nå de grupper som inte kommer till biblioteket idag. Uppfattningen är
att utbudet riktar sig till kulturvana, medelålders kvinnor med stort intresse för läsning
och kultur. Gruppen upplever att en grupp som man inte når är ungdomar. Det behöver
inte vara en motsättning att nå prioriterade grupper och samtidigt behålla de som redan
kommer. Men det gäller att ha en medvetenhet kring när, hur och varför man gör
prioriteringar.

Fokus på lokalsamhället
För att nå målgrupper som per automatik inte besöker biblioteket behöver initiativ tas.
Ett sätt kan vara att arrangera evenemang med fokus på människors olika intressen, t ex
motorintresse, fotboll, jakt, handarbete och samhällsfrågor. Vilka intressen har de
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boende i lokalsamhället? En analys behövs för att ha fokus på besökares intressen, inte
det man själv tycker är intressant i första hand. En fråga som kom upp under träffarna
var om biblioteket kan tjäna på mer samarbete med kommersiella aktörer. Hur skulle
det i så fall genomföras utan att gagna enstaka företagare?

Samordning
Enligt processgruppen saknas det gemensam planering och en arena för att kunna
samordna bättre inom kultur, konst och bibliotek. Det finns en ambition och vilja från
bibliotekets håll att samordna arbetet mer mellan kultursekreterare och
bibliotekspersonal. En vinst skulle vara att få fler besök till evenemangen och för att skapa
ett större mervärde och visa på biblioteket som en angelägen lokal aktör. En idé är att
skapa aktiviteter före och efter författarbesök för att nå fler.
Biblioteken borde kunna arrangera program tillsammans med föreningar och
organisationer som representerar de prioriterade målgrupperna med syfte att komma
närmare dem, få mer kunskap om deras behov och förbättra servicen för dem.
Vi rekommenderar att knyta annan kompetens starkare till biblioteket, till exempel en
kultursekreterare med ansvar och kompetens för att arrangera programverksamhet eller
en producent som ansvarar för bibliotekens evenemang. Detta är dock inget vi inom
uppdragets ramar undersökt vidare eller talat med Enköpings kultursekreterare om. Ett
annat alternativ är kompetensutveckling av befintlig personal, när det gäller att arrangera
och kommunicera. För att matcha samhällets intressen och behov behöver
kommunikationen med närsamhället utvecklas. Att ta reda på vad som skulle intressera
de boende är en bra början.
Området är i stort behov av planerad kommunikation och marknadsföring. Vad behöver
biblioteken göra själva och vad får man hjälp av från kommunikatör? Finns det en
otydlighet här? Det finns behov av genomgång för alla berörda om det är så att det finns
verktyg, mallar, kanaler för enklare kommunikation som alla ska kunna använda och
känna till. Vi skriver mer om kommunikation och marknadsföring i rapporten för
processkartläggning för processen Lärande och kommunikation.
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FÖRSLAG SAMARBETA
•

Använd befintliga forum och möten för att nå ökat samarbete inom
förvaltningen, t ex APT, kontaktteam, förvaltningsdagar och tvärgrupp inom
förvaltningen.

•

Inför planeringsmöten för programverksamhet.

•

Hitta former för att ta in arrangemang i nära samarbete med föreningsliv och
lokalsamhället med viss flexibilitet och kortare planeringshorisont.

•

Arrangera i högre grad program tillsammans med representanter för
prioriterade målgrupper.

•

Skapa ett förhållningssätt som flyttar fokus från de egna kanalerna, till hur
biblioteket kan befinna sig på lokalsamhällets arenor, digitala som fysiska.
Syftet är att ta reda på behov, haka på aktualiteteter och synliggöra biblioteket
som läsfrämjare och demokratisk arena.

Delprocessen Arrangera
Värde – Arrangera
Språkutveckling, läsvana, biblioteksvana, upplevelser i möten med litteratur och
möten mellan människor.

Denna delprocess är en stor del av bibliotekens verksamhet och processen läsa. Här finns
aktiviteter som arrangeras av biblioteken kopplat till läsning, till exempel biblioteksintroduktioner, uppsökande verksamhet, olika typer av boksamtal, läsecirklar, ge boktips,
högläsning och bokkafé. Även lovaktiviteter finns här. Vissa av dem, till exempel
biblioteks-introduktioner, finns även i processen Lärande och kommunikation.
När det gäller planering och arbetsformer sker det genom relationer med lokalsamhället
och internt inom kommunen. Ofta fångar man som personal upp om man hör något som
är på gång, tar själv initiativ, stämmer av med kollegor – och det resulterar i någon slags
aktivitet. Förslag ska också kunna komma från besökare via synpunktshantering och
annat. De stödprocesser som gruppen uppger är marknadsföring via sociala medier,
Drömbiblan och webbplatsen.

Gemensam planering, genomförande och uppföljning
Delprocessen innehåller till viss del en proaktiv, gemensam planering, särskilt i aktiviteter
för barn. Vi uppfattar det som att mer gemensam planering av aktiviteter som biblioteken
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arrangerar vore bra att införa, särskilt för vuxna. Det behövs utrymme för utvärdering av
insatser för att kunna förbättra, förändra och prioritera. En idé från arbetsgruppen var att
samarbetet med kultursekreterare bör öka för att göra kringaktiviteter som ger mervärde
och fler besökare i anslutning till exempelvis författarbesök.

FÖRSLAG ARRANGERA
•

Öka samordningen av program och lovaktiviteter för barn och vuxna inom
enheten kultur, konst och bibliotek.

•

Satsa större på de planerade evenemangen i samarbete med kultursekreterare:
före, under, efter.

•

Arrangera i högre grad programverksamhet för prioriterade målgrupper.

•

Knyta kompetenser för arrangemang och kommunikation närmare biblioteket,
alternativt kompetensutveckling för befintlig personal.

Delprocessen Nyttja rummet
Värde – Nyttja rummet
Värdet av rummet för användarna är språkutveckling, läsvana, biblioteksvana,
upplevelser i möten med litteratur, möten mellan människor. Läsro i lugn miljö.

Att nyttja rummet för att främja läsning är den fjärde och sista delprocessen i processen
Läsa. Här finns aktiviteter som att tillhandahålla och låna ut medier, tipsa om litteratur på
olika sätt (skyltning m.m.), öppethållande på alla biblioteksenheter, erbjuda läsro och
erbjuda studiero. Att skapa miljöer som fungerar för de olika uppdragen utan att de
krockar allt för mycket med varandra är en utmaning.
Användare idag är alla som vill hitta litteratur och ägna sig åt läsning. Här borde man vidga
förhållningssättet till att inkludera de som inte medvetet vill detta, att till exempel
uppmuntra intressen och läsning på olika sätt så att även användare som per automatik
inte söker sig till läsningen får inspiration. Hur skapar man inbjudande miljöer utan dyra
investeringar? Här finns en hel del inspiration att hämta från Petra Trobäck och hennes
idéer om det attraktiva biblioteket, som Enköping troligtvis redan har god kännedom om.
Det är en utmaning att hantera och möjliggöra miljöer som fungerar för bibliotekens
krockande uppdrag, exempelvis att erbjuda läsro och att samtidigt vara en mötesplats och
14

en arena för lärande. Biblioteken behöver erbjuda ett öppet inbjudande rum där man som
besökare erbjuds miljö för läsning, återhämtning och kravlöst varande i det offentliga
rummet tillsammans med andra i lågintensiva möten. Det behövs lugna, tysta rum eller
delar av rum för att erbjuda den ro som många söker på biblioteken.
Att det saknas ekonomiska resurser för inredning kan vara ett argument för att inte
förbättra miljön. Naturligtvis kräver viss inredning och ombyggnation investeringar. Men
att förbättra skyltning för att inspirera till läsning och att inrätta miljöer för läsning borde
kunna genomföras med ganska enkla medel.

FÖRSLAG NYTTJA RUMMET
•

Att se över hur det går att förbättra lugna, tysta läsmiljöer på alla bibliotek.

•

Samarbeta med kultursekreterare om skyltning inför arrangemang.

•

Skyltning en stående punkt i veckans planering.

•

Öka kunskaper i rumslig gestaltning och rumslig kommunikation eller ta in
kompetens.

Gemensamt för alla processer
Vi noterar att det finns ett behov av att öka tryggheten i arbetsgruppen genom att skapa
prestige-löshet, att släppa in andra och att ta för sig, samt av att flytta fokus från individ
till gemensamt ansvar. Det finns ett uttalat behov av att öka, höja och lyfta arbetsglädjen
för större motivation och av att minska upplevelsen av negativ stress och stärka det som
görs som är positivt och ger mycket tillbaka.

En känsla av sammanhang och mening
Som processhandledare vill vi lyfta in begreppet KASAM: en känsla av sammanhang och
mening, ett begrepp som många kanske känner till, och som är ett användbart tankesätt
i att förbättra interna förutsättningar. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky,
professor i medicinsk sociologi. Han menade att delaktighet, förståelse och
meningsfullhet är helt avgörande för en individs hälsa. Detta teoretiska ramverk har
använts av många arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön och
organisationskulturen.

Mer gemensamt ansvar och mindre personberoende
Den nya processorienterade organisationen som Enköpings bibliotek inför, kräver en
tydligare team- och processledning. Det som görs redan idag utifrån olika individers
starka engagemang behöver systematiseras och göra gemensamt för att rutiner och
kontakter ska blir mindre personberoende. Det behövs ett delat ansvar för uppgifter för
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att minska arbetsbelastning, undanröja hinder och öka kvalitet för besökarna.
Medarbetare och ledning behöver jobba mer gemensamt med planering – genomförande
- utvärdering/reflektion.
Att avsätta tid för inre administration uppger processgruppen och fokusgrupperna är en
viktig del av verksamheten och något som annars kan bli en energitjuv och flaskhals om
det inte tas om hand och bockas av. Det kan vara en konstruktiv lösning att i möjligaste
mån undvika att arbetsuppgifter samlas i en hög. Genom att arbeta med förberedelse
och planering för olika aktiviteter, samt efterarbete och utvärdering av olika insatser
görs arbetsmoment synliga i större utsträckning och gemensamma för gruppen (även
om själva görandet hamnar på individnivå). Detta minskar risken för surdegar och dåligt
samvete, vilket tar mycket tid och energi i anspråk.

Exempel på processhanteringsmetod
Det finns olika arbetsformer för att skapa överblick, öka hanterbarheten och skapa ett
gemen-samt ansvar i arbetslivet. Ett exempel på processhanteringsmetod för att
visualisera och fysiskt hantera en process är Lean Kanban. Metoden är flexibel och
lättanvänd och kan användas på många olika typer av processer och bidrar till att greppa
situationen, minska stress, prioritera och lösa hinder som tar energi från att lösa
uppgifter. I en komplex arbetssituation med många samtidigt pågående arbetsuppgifter,
skilda fokus och olika uppdrag, bidrar det visuella att lättare skapa en överblick och förstå
komplexa skeenden.
Genom att skriva ner varje enskild uppgift eller delsteg på en fysisk eller digital tavla, töms
hjärnans arbetsminne och frigör energi för att bättre kunna fokusera på det som är
prioriterat. Det som man jobbar med just nu kommer troligtvis att gå betydligt fortare att
utföra och med bättre kvalité. Överskådlighet ger känsla av kontroll över situationen, kan
bidra till gemensamma förhållningssätt till uppgifter och kan minska stress och öka
produktiviteten.
Man kan här välja att jobba med digitala tavlor till exempel via Trello, eller en fysisk whiteboardtavla med post-it-lappar enligt kolumner som underlättar och effektiviserar arbetet
och samarbete kring olika uppgifter. Det finns många exempel på liknande metoder, detta
är bara ett exempel som kan bidra till en ändamålsenlig organisationskultur. Ett digitalt
planeringsverktyg är att föredra när det inkluderar personal som har många olika
arbetsställen.
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FÖRSLAG ALLA PROCESSER
•

Hitta former för att jobba på externa relationer och ordna samarbeten.

•

Generellt utvärdera insatser mer.

•

Att införa en processhanteringsmetod för arbetsfördelning och ett ökat
gemensamt ansvar och för att skapa en större känsla av kontroll och
sammanhang, till exempel Lean Kanban.

•

Att ansvariga processledare har eller får kompetens för ledning och styrning
enligt arbetsmetoden som införs, och att de framför allt har ett coachande
förhållningssätt.

•

Fira framgångar och var stolta över resultatet.

Slutord
Arbetet med att införa ett processorienterat arbetssätt är gemensamt. Ledningen har
naturligt ett övergripande ansvar att se till att arbetet fortgår och genomförs.
Medarbetare har också ett stort ansvar, och för ett lyckat förändringsarbete krävs vilja
och ambition att förändra och ständigt förbättra verksamheten. Det är ett gemensamt
arbete som kräver både tålamod och uthållighet, men framförallt en vilja till att förändra
för att öppna upp både gentemot varandra och gentemot lokalsamhälle, nuvarande och
blivande biblioteksanvändare.
Som processhandledare har vi upplevt ett mycket stort engagemang hos arbetsgruppen
och ser en drivkraft och motivation som är grunden till verksamheten. Ta tillvara denna
kraft och energi, och led den in på konstruktiva och kreativa vägar, genom att minska
energitjuvar och öka och lyft arbetsglädjen och gruppgemenskapen. Arbetsglädje är
kärnan till motivation och drivkraft för att gå till jobbet varje dag. Vad är det som driver
er? Samtala om och ta reda på var ert engagemang ligger. Vill någon passa på att prova
andra arbetsuppgifter och utmaningar i samband med omorganisationen? Det borde
inventeras och möjliggöras.
Ledningens ansvar är att kommunicera och leda förändringsarbetet. Ta tillvara det
engagemang som finns, men prioritera, sätt upp delmål och tidsätt när saker och ting ska
vara klara. Följ upp och utvärdera.
Vi önskar er alla lycka till och tackar för att vi fick vara en del av ert arbete. Vi hoppas att
några av alla förslag och rekommendationer som kommit från arbetsgruppen längs vägen
och från oss i denna rapport kan genomföras.
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Skapa förutsättningar för läsning - Blad 1

Användare Stöd- Arbetsformer
& värden Processer & samarbeten

Aktiviteter

kompetensutveckling
Omvärldsbevakning
Fokusgrupper med besökare
Ha koll på utbudet
Fortbildning för arbetsglädje och nya
kunskaper.

Ha koll själva, tipsa varandra
Få extern input
Prata med varandra om läsning
Önskan om långsiktig planering

Aktiviteter med
andra
Författarbesök
Högläsning för dementa
Läsfrämjande teater för barn
Samarbete med Fridegårdssällskapet

Kultursekreterare
Kulturskolan
Tips skolbibliotekarier emellan
Kontakt med kulturombud
Terminsplanering
Ta hand om idéer från enskilda

EGna aktiviteter
Bokkassar, uppsökande verksamhet
Lovaktiviteter
Biblioteksintroduktioner
Poesiuppläsningar
Boksamtal
Föräldraträffar
Samtal kring litteratur
Läsecirklar
Bokrekommendationer
Högläsning
Ge boktips
Bokcafé, bokfika, bokhäng, rysarkväll

Individuella kontakter
Upparbetade rutiner där någon har ansvaret
Barnverksamhetens fasta kontakter
Fånga upp intressen, ta egna initiativ
Förslag från synpunktshanteringen
Relationer med omvärlden

Spontana möten
Tillhandahålla litteratur
Låna ut och tillhandahålla böcker
Tips i lokalen
Skyltning i rummet
Samtal om hur rummet kan förbättras
Hantera behov som krockar med
varandra, i rummet
Öppethållande, hb & filialer
Erbjuda studiero
Erbjuda läsro
Möten där besökare tipsar varandra
Bokutställniingar

Personalmöten vid behov
Skyltningsgrupp planerar, 6månadersperspektiv
Samarbete med kultursekreterare

Skapa förutsättningar för läsning - Blad 2

Användare Stöd- Arbetsformer
& värden Processer & samarbeten

Aktiviteter

Samarbeten
Med kultursekreterare
Kulturveckan
Samarbete med andra förvaltningar
Samarbete med skolan
Med regionala konsulenter
Med SFI, studieförbund, kyrka, infotek
Frivilligcentralen, museet, demensförbundet,
föreningar

Digitalt
Facebook
Drömbibblan
Hemsida

En huvudansvarig, flera redaktörer
Drömbibblan, 4 tips per vecka
Barn-/skolbibliotekariegrupp

Kommunikationsanalys nödvändig?
(Målgrupp, språknivå?)

inre administration
Utvärdering av olika insatser
Förberedelse för aktiviteter

3 läsaktiviteter enköpings bibliotek är bra på
Aktivitet
Värden

Mottagare

Koppling till
uppdrag

hinder
åtgärd

Bokcirkel
Nya möten med annan litteratur än den
som vanligen läses
Möten med andra, ta del
av andras erfarenheter
Språkutveckling
Synlighet
Uppskattas av deltagare och personal
Kompetensutveckling
Daglediga
Ofta kvinnor
Äldre
Litteraturintresserade

Läsfrämjande - tydlig koppling

Tidsbrist - önskan om en utökning
Att bokcirklarna görs dagtid begränsar
vilka som kan delta
Undersök om nya typer av
bokcirklar går att skapa

små barns
språkutveckling
Värde
Språkutveckling
Samspel barn-vuxen
Besök på biblioteket grundlägger
läs- och biblioteksvana

Barn
Barns vuxna
Pedagoger
BHV-personal

Tydlig koppling, prioriterad målgrupp
Forskningsstöd finns för verksamheten

Föreställningar om hur det får vara på
biblioteket, t.ex. vad gäller ljudnivå.
De som inte nås av aktiviteterna

Bättra på miljöerna i rummet

språkkafé
Språkutveckling
Integration
Möten mellan människor
Plats/plattform i samhället
Demokrativärde

Allmänhet, vuxna, ungdomar

Tydlig koppling, tydligt uppdrag.
Prioriterad målgrupp

Rummet - för litet, aktiviteten kan växa.
Balans i gruppen - ibland brist
på samtalsledare.
Krock mellan behov i rummet
Hitta fler former för aktiviteten

3 läsaktiviteter enköpings bibliotek behöver förbättra
Aktivitet
Värden

Mottagare

Koppling till
uppdrag

Erbjuda läsro
Läsro
Lugn plats

Alla som vill läsa på biblioteket
- såväl tyst läsning som högläsning

Litteraturkännedom
Bättre på uppdraget
Bättre service
Kompetensutvecklande
Bättre motsvara förväntningar

Alla - oavsett i rummet eller på webben

jobba med
aktualiteter
Att biblioteket är en relevant
informationskanal som är med i tiden
Lockar en bred publik,
lockar nya besökare

Alla

Tydlig koppling via paragraf 2, bibliotekslagen: Främja bildning, demokrati
Tydlig koppling till det läsfrämjande

hinder

Krock mellan behov - att biblioteket ska
vara både läsplats och mötesplats

åtgärd

Ständigt förbättringsarbete

Tydlig koppling

Tidsbrist: Hinna delge varandra, hinna läsa
Nedprioriteras
Lärtillfällen saknas

Hitta forum för personalen internt,
på enklaste och bästa sätt

Omvärldsbevakning, relevant i
lokalsamhället - koppling till
Enköpings biblioteksplan.

Arbetsklimat
Brist på former/strukturer

Hitta förhållningssätt till,
och forum för, aktualiteter

samordningsbehov vid Enköpings bibliotek
Aktivitet
Vilka ska
samarbeta?

Omvärldsbevakning

Program- och lovaktiviteter,
vuxna & barn

Lokalpress, lokalsamhället

KKB
Föreningsliv

Vinster med
samordning?

Marknadsföring - vi syns
Ev. nya besökare
Målkoppling

hinder

Forum saknas för att diskutera
och snappa upp saker.

åtgärd

Skapa forum/plattform för att lyfta frågor.
Ett forum skapar stöd för varandra.
Avstämningsmöten

Kunna göra större arrangemang.
Mervärde att nå fler

Arenan för samarbeten finns inte. Rädsla att
klampa in på annans område, och en rädsla
att släppa in andra.

Återigen, det som behövs är forum,
plattform, former.

boktips

All personal
(Lyhördhet - besökares tips)

Bättre litteraturkännedom.
Stärker oss, ger bättre service

Tidsbrist
Brist på trygghet?

Återanvändning av det som redan görs.

Sätt att Skapa förutsättningar för läsning på Enköpings bibliotek
Lära

Användare Stöd- Arbetsformer
& värden Processer & samarbeten

Aktiviteter

Omvärldsbevakning
Fokusgrupper med besökare.
Ha koll på utbudet.
Fortbildning för arbetsglädje och nya
kunskaper.

Ha koll själva, tipsa varandra.
Få extern input.
Prata med varandra om läsning.
Önskan om långsiktig planering.
UPF-dagar 4 ggr/år.
Dela på arbetsuppgifter.

Former och tillfällen för delande
och lärande på arbetsplatsen.
Externa lärtillfällen. Utvärdering.
Fördjupad medarbetarundersökningar som
hittar triggers, entusiasm - för arbetsglädje.

Samarbeta
Författarbesök
Högläsning för dementa.
Läsfrämjande teater för barn.
Samarbete med Fridegårdssällskapet.
Samarbete med kultursekreterare.
Kulturveckan
Samarbete med andra förvaltningar.
Samarbete med skolan.
Med regionala konsulenter.
Med SFI, studieförbund, kyrka,
infotek.
Frivilligcentralen, museet,
demensförbundet, föreningar

Kultursekreterare
Kulturskolan
Tips skolbibliotekarier emellan.
Kontakt med kulturombud.
Terminsplanering
Ta hand om idéer från enskilda.
Tvärgruppen
Kontaktteam
Planering, prioritering och framförhållning i
arbetsgrupper.
Löpande kontakter med samarbetspartners.
Utvärdering

arrangera
Bokkassar, uppsökande verksamhet.
Lovaktiviteter
Biblioteksintroduktioner
Poesiuppläsningar
Boksamtal
Föräldraträffar
Samtal kring litteratur.
Läsecirklar
Bokrekommendationer
Högläsning
Ge boktips, t.ex. via Drömbiblan.
Bokcafé, bokfika, bokhäng.
Rysarkväll
Utvärdering av olika insatser.
Förberedelse för aktiviteter.
Individuella kontakter.
Upparbetade rutiner där någon
har ansvaret.
Barnverksamhetens fasta kontakter.
Fånga upp intressen, ta egna initiativ.
Förslag från synpunktshanteringen.
Relationer med omvärlden.
Marknadsföring
Planering och framförhållning i
arbetsgrupper.
Kommunikationsanalys behövs?
Utvärdering

- Personal - Personal och besökare. - Personal och besökare. Möten med ny litteratur.
Att biblioteket blir synligt och
Exempel på värden: Språkutveckling,
Samtalet om litteratur värdefullt - personalen
stärker lokalsamhället genom
läsvana, biblioteksvana, upplevelser i möten
blir bättre på uppdraget, ger ger bättre
samarbeten kring läsning.
med litteratur, möten mellan människor.
service, motsvarar bättre förväntningar. Språkutveckling genom möten med litteratur.
Demokrativärde. Plattform i samhället.

Nyttja rummet
Tillhandahålla litteratur.
Låna ut och tillhandahålla medier.
Tips i lokalen och på webben.
Skyltning i rummet och på webben.
Samtal om hur rummet kan förbättras.
Hantera behov som krockar med
varandra, i rummet.
Öppethållande, hb & filialer.
Erbjuda studiero.
Erbjuda läsro.
Högläsning
Möten där besökare tipsar varandra.
Bokutställniingar

Personalmöten vid behov.
Skyltningsgrupp planerar, 6månadersperspektiv.
Samarbete med kultursekreterare.

Förhållningssätt till, och
forum för, aktualiteter.
Planering i arbetsgrupper,
t.ex. skyltgruppen.
Utvärdering
- Alla som vill hitta litteratur
och ägna sig åt läsning. Exempel på värden: Språkutveckling,
läsvana, biblioteksvana, upplevelser
i möten med litteratur, möten mellan
människor. Läsro i lugn miljö.

