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Sammanfattning
Syftet med denna kartläggning har varit att dokumentera nuvarande processflöden
inom processen Lärande och kommunikation, analysera resultatet samt leverera förslag
på aktiviteter att gå vidare med. Rapporten lyfter 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 Eleonor Grenholm, Länsbibliotek Uppsala med processtöd
av Fia Söderberg, Fias Bokstavsbyrå.

De viktigaste förslagen
Sammanfattningsvis rekommenderar vi Enköpings bibliotek att arbeta mer med
planering, prioritering och uppföljning. Genom att införa en processhanteringsmetod
för det dagliga arbetet kan på ni på ett överskådligt sätt öka det gemensamma ansvaret
och får en större känsla av kontroll över situationen.
Vi tycker också att det är viktigt att ni skapar arbetsformer som möjliggör att ni kan
skapa hållbara relationer med aktörer i närsamhället. Genom att öppna upp
biblioteksrummet för aktiviteter som dessa arrangerar stärker ni er roll som mötesplats
och resurs.
Avslutningsvis ser vi ett behov av ytterligare kompetenser på biblioteket. Vi tror att det
skulle vara bra för biblioteksverksamheten om kommunikatör och kultursekreterare
fick tydligare uppdrag att arbeta närmare bibliotekets personalgrupp.

Att främja digital delaktighet
•

•
•

Inled kompetensutveckling kring MIK. MIK vidgar den digitala delaktigheten till
att också innefatta förhållningssätt till digital information (tex. källkritik) och att
bli en medproducent.
Genomföra internutbildning i IT och bibliotekens e-tjänster.
Undersök hur arbetet med att skapa digital delaktighet kan ske på filialerna.

Biblioteket som mötesplats
•

•

•

Skapa och underhålla relationer med lokalsamhällets olika aktörer för att utveckla
biblioteket som mötesplats.
Inför gemensam planering för evenemang/program inom konst, kultur och
bibliotek, särskilt för vuxna. Alternativt lägg hela ansvaret för bibliotekens
program på kultursekreterare.
Undersök möjligheterna för att införa meröppna bibliotek.

Arena för lärande
•

Hitta former och utrymme för att samarbeta med studieförbund, föreningar och andra
organisationer.

Kommunikation och marknadsföring
•

Arbeta mer samordnat och proaktivt med bibliotekens kommunikation och
marknadsföringsinsatser. Planera kommunikationen, gör årliga
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•
•

kommunikationsplaner med analys av målgrupp, vad ni vill uppnå, budskap som
påverkar mål och ambition samt utvärdering.
Flytta fokus från kanaler till vad man vill uppnå/åstadkomma med
kommunikationsinsatser.
Kommunikatörsstöd eller kompetens direkt kopplat till biblioteket behövs, som
kan ansvara för biblioteksverksamhetens samlade kommunikationsbehov och ta
ett övergripande strategiskt ansvar.

Gemensamt alla processer
•

Inför en processhanteringsmetod för arbetsfördelning, ett ökat gemensamt
ansvar och för att skapa en större känsla av kontroll och sammanhang, till
exempel Lean Kanban.
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Inledning
Vi som handledare för kartläggning av processen Lärande och kommunikation på
Enköpings bibliotek överlämnar här en rapport för det arbetet 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 80-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.

Uppsala och Edinge, 21 april 2017
Eleonor Grenholm
Fia Söderberg
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Så här har vi jobbat
Uppdraget
Uppdraget har varit att tillsammans med verksamhetschef och arbetsgrupper inom
biblioteksorganisationen genomföra en processkartläggning av området "Lärande och
kommunikation" 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
Eleonor Grenholm, 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, fler bli 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:
•
•

•
•
•

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.
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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 har genomförts under januari till mars månad 2017 under tre workshops à tre
timmar med arbetsgrupp på 5 personer. Före workshopen genomfördes en fokusgrupp.
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
Fokusgrupp
Arbetet med processen inleddes med en fokusgrupp där sex anställda deltog. Syftet med
fokusgruppen var att skapa ett underlag för hur arbetet med aktiviteter som kan knytas
till lärande och kommunikation utförs idag. Det som lyftes av deltagarna handlade
mycket om marknadsföring i olika kanaler, hur man kan nå ut med de många program
som arrangeras på biblioteket till allmänheten, arbetet med digital delaktighet och
personalens kompetensutveckling. Vi diskuterade också hur denna del av bibliotekets
verksamhet har växt och det uttrycktes tvivel på huruvida (delar av) detta egentligen är
bibliotekets kärnverksamhet.

Workshoptillfällen
Utifrån anteckningarna från fokusgruppen lyftes meningsbärande ord ut och skrevs ut på
små lappar. Vid det första workshoptillfället i processarbetet fick deltagarna sedan
sortera dessa ord och på så sätt skapades ett första utkast av idag-modellen, alltså en bild
av hur arbetet med lärande och kommunikation sker idag. Denna bearbetades sedan vidare
under workshopen och efteråt av processledarna.
Under det första workshoptillfället enades vi om följande delprocesser till idag-modellen:
•
•
•
•

Digital delaktighet
Biblioteket som mötesplats
Arena för lärande
Marknadsföring av biblioteket
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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
Det andra workshoptillfället handlade om att diskutera och komplettera idag-modellen.
Uppgiften som arbetsgruppen fick mellan tillfälle ett och två handlade om att identifiera vilka
som använder sig av de olika aktiviteterna idag och fundera på vilka värden biblioteket tillför.
De skulle också fundera på vilka som inte använder bibliotekets tjänster och därigenom
vilka behov som biblioteket inte möter upp idag.
Delprocesserna inom Lärande och kommunikation innehåller många relativt nya
uppdrag för biblioteken, uppdrag som kanske inte ses som kärnuppgifter av alla. Det
ställer förstås krav på den dagliga verksamheten och i mötet med besökaren.
Under workshopstillfällena har vi diskuterat mycket om gränsdragning och vad man
förväntas behärska som anställd på ett bibliotek och behovet av ett ändrat
förhållningssätt, främst när det gäller uppdraget om digital delaktighet. Alla kan inte
kunna allt, men man kan ta reda på och våga prova tillsammans med besökaren och fråga
kollegor i en öppen och prestigelös organisationskultur. Högre krav ställs också på
biblioteket som mötesplats, vilket man ser i ökande antal program och evenemang på
biblioteken. Det ökar också behovet av kommunikation och marknadsföringsinsatser för
att boende och besökare i kommunen ska använda bibliotekens kända och kanske okända
tjänster och utbud. Bibliotekets roll i lokalsamhället har också varit en diskussionspunkt
under arbetets gång.
Vid andra tillfället blev det tydligt att personalen ofta upplever en osäkerhet kring vad de
förväntas göra. Vilken service och vilka aktiviteter ska biblioteket egentligen
tillhandahålla? Denna osäkerhet är en uppenbar ohälsofaktor, då man som personal får
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svårt att känna sig nöjd eller klar med sina arbetsuppgifter. Utifrån detta formulerades
begreppet ”Basservice”. Basservice är de aktiviteter och den service som en
biblioteksanvändare kan förvänta sig på alla folkbiblioteksenheter i Enköping (eventuellt
med undantag för biblioteksbussen på grund av dess speciella karaktär). Vi arbetade
också med begreppet ”Extra” som är aktiviteter och service som skulle kunna utvecklas
på biblioteken, när det finns tid och resurser att göra det.
Inför tredje tillfället fick arbetsgruppen utgå från idag-modellen och utifrån innehållet i
den välja vad de upplever bör vara basservice. Vid workshop tre arbetade vi med att
strukturera detta i underrubrikerna Rummet, Program och Kompetens. Gruppen fick
sedan arbeta vidare med att fylla på imorgon-modellen med vad som skulle kunna vara
extra-aktiviteter, vilka arbetsformer och samarbeten man vill behålla eller utveckla samt
vilken hjälp man behöver av stödprocesser.
Vi arbetade också strukturerat med de utgångspunkter som finns formulerade för
processen (se avsnitt 2: ”Så här har vi jobbat”) och formulerade svar och lösningar.

Se bilagan för den bearbetade imorgon-modellen i slutet av rapporten.
Imorgon-modellen landade i följande delprocesser:
•
•
•
•

Främja digital delaktighet
Biblioteket som mötesplats
Arena för lärande
Kommunikation och marknadsföring

Vi återkommer till delprocesserna i avsnittet "Förslag inför fortsatt arbetet inom Lärande
och kommunikation".
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Reflektioner inför Enköpings fortsatta utvecklingsarbete
Vi talar ofta om biblioteket som samhällets vardagsrum. I arbetet med Lärande och
kommunikation vittnar bibliotekspersonalen hur biblioteksrummet tas i bruk på olika
sätt. Exemplen är många och bekanta för alla som jobbar på bibliotek: till biblioteket går
många varje förmiddag för att läsa sin dagstidning, många använder rummet som en plats
där de finner studiero, när skolan tar slut för dagen är det till biblioteket man går – där
finns sköna sittplatser och värme.
Detta att rummet används på tusen olika sätt skapar också som sagt stora krav på en
allsidig kompetens hos personalen. Medan många andra samhälleliga instanser
specialiserat sig – och ofta gjort sig otillgängliga – finns det bemannade, öppna biblioteket
kvar. Under processkartläggningen ges många konkreta exempel på den
mångfacetterade, ofta komplexa, hjälp som efterfrågas av användarna.
Det slår oss hur man kan beskriva arbetet på bibliotek som salutogent – om man med ett
salutogent arbetssätt menar att man anpassar verksamheten utifrån individens förutsättningar,
tar tillvara det som fungerar och stärker individen. Målet är att stärka individens tro till sin egen
förmåga.
Bibliotekspersonalens tjänstvillighet är kännetecknande för det yttre arbetet. Men
internt funderar man ofta på huruvida det är just biblioteket som ska avsätta en timme
på att hjälpa damen att hitta rätt bussavgång inför nästa sjukhusbibliotek. Eller om det är
rimligt att ta kontakt med en biblioteksanvändares bredbandssupport när bredbandet
hemmavid strular. För att inte tala om de många förfrågningarna om att fylla i blanketter
och översätta myndighetsbesked som asylsökande har. I praktiken är det svårt att skapa en
policy som sätter gränser för vad personalen ska hjälpa till med och det är inte minst svårt att
upprätthålla dessa gränser vid det konkreta tillfället tillsammans med biblioteksanvändaren.
Många moment som är del av Lärande och kommunikation är av sådan karaktär att det
är lätt att betrakta dem som nya. Arbetet med den digitala delaktigheten är ju av
uppenbara skäl ett nytt arbetsområde sedan cirka 15 år och förstärkt sedan fyra år i den
nya bibliotekslagen. Bibliotekens programutbud har växt och därmed har bibliotekets
funktion som mötesplats stärkts. Bara mellan 2014 och 2016 ökade antalet aktiviteter på
Enköpings bibliotek från 284 till 336 enligt den nationella statistiken! Vad gäller
kommunikation har antalet kanaler som biblioteket behöver förmedla sin verksamhet
genom växt i takt med digitaliseringen. Det är lätt att dra slutsatsen att aktiviteterna inom
Lärande och kommunikation är de som ökat allra mest på biblioteken generellt, så även
på Enköpings bibliotek. Men samtidigt som arbetet växt är det långt ifrån säkert så att
antalet personal ökat i motsvarande omfattning, där är ju den nationella utvecklingen
snarare tvärtom.
De som jobbar på bibliotek har dock ofta sökt sig till bibliotek – och utbildat sig till
bibliotekarie – därför att de älskar läsning och vill jobba med böcker. Det är lätt att tänka
att det kan ske en krock mellan föreställningen om vilket arbete man utför på bibliotek
och den faktiska verkligheten.
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Det är lätt att hitta passager i bibliotekslagen som stärker en bred definition av
bibliotekens kärnuppdrag. Där finns skrivningar om fri kunskapsbildning och
åsiktsbildning och uppdraget att stärka intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i stort. För att inte tala om att folkbiblioteken
numera har uppdraget att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet enligt bibliotekslagen. Dessa
mål finns ju sedan tolkade i en än mer konkret form i den blivande biblioteksplanen för
Enköpings bibliotek.
Utifrån detta får man konstatera att detta är kärnverksamhet – också. Den brokiga
verksamhet som program, digital delaktighet, mötesplatsen, studieplatser skapar (ibland
med inneboende konflikter) behöver utföras tillsammans med uppdraget om att främja
läsning och förmedla litteratur. Utifrån denna beskrivning blir det tydligt vilken bred
kompetens som krävs för att jobba på bibliotek! För att inte tala om att det kräver en
ständig beredskap att utvecklas och lära ytterligare.
Bibliotekarieyrket är långt ifrån att enbart förmedla litteratur, det är de allra flesta
överens om. Men frågan är hur brett yrket kan bli utan att det blir för tunt? Eventuellt
behöver vi också föra diskussioner om behov av fördjupad kompetens kring exempelvis
marknadsföring, teknik, programskapande och social verksamhet på bibliotek.

Förslag för det fortsatta arbetet med Lärande och kommunikation
Utifrån idag-modellen har imorgon-modellen för processen bearbetats till fyra
delprocesser: Digital delaktighet, Biblioteket som mötesplats, Arena för lärande och
Kommunikation och marknadsföring. Här nedan beskriver vi delprocesserna, analyserar
utmaningar och ger förslag på åtgärder.
Förslagen kommer från oss processhandledare och baserar sig på hur vi förstått att
biblioteksverksamheten ser ut på Enköpings bibliotek. De flesta förslagen har en
koppling till det som diskuterats i arbetsgruppen. I den mån förslagen inte reflekterar
verksamheten är det vi processhandledare som missförstått eller saknat den
övergripande helhetsbilden.
Förslagen behöver naturligtvis först diskuteras i personalgruppen såväl som av
ledningen, så att väl underbyggda beslut för hur arbetet ska gå vidare kan fattas.

Angående barnperspektivet
Vi processledare ser att aktiviteter för barn är en välorganiserad verksamhet på
Enköpings bibliotek. Under den tid som vi parallellt arbetat med processerna Läsa och
Lärande och kommunikation har Läsa-processen i högre utsträckning lyft fram
aktiviteter för barn. Vi tror att detta skett av två anledningar:
•
•

Gruppsammansättningen. I Lärande och kommunikation-processen har ingen
med utpräglat barnansvar deltagit.
Den allra största delen av bibliotekets aktiviteter för barn ses som läsfrämjande och därmed som en del av Läsa-processen.
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Det är av största vikt att det kommande arbetet inom processen Lärande och
kommunikation också aktivt arbetar med att skapa aktiviteter för barn. Under respektive
delprocess finns därför rubriken Barnperspektiv där vi listar förslag på aktiviteter för
barn och unga som antingen redan görs på Enköpings bibliotek eller som med relativ
lätthet skulle kunna arrangeras.

Främja digital delaktighet
Värde Främja digital delaktighet
Att få tillgång till tekniken och att få hjälp att använda den på olika sätt. Få lösningar
på sina problem. Tillgång till skrivare och dator. Många socioekonomiskt utsatta har
detta behov. Att lära sig använda e-böcker.

Delprocessen definieras som att här ingår aktiviteter som tillhandahåller teknik, men
också tillfällen för lärande av tekniken och e-tjänster. Basservice, den verksamhet som
ska finnas på alla Enköpings bibliotek, tycker arbetsgruppen är kan vara att erbjuda
datorer, skrivare, wifi, skanner och bibliotekens e-tjänster. Den lyckade satsningen Vilse
på nätet finns i dagsläget på huvudbiblioteket. Man bör undersöka om det går att
genomföra detta på filialerna i någon form. Kompetens som är ett minimikrav:
felsökningshjälp, hjälpa besökare med Legimus, kunna visa och svara på frågor om
bibliotekets e-tjänster. Stödprocesser som intern IT-utbildning och stöd från ITavdelningen för en god infrastruktur är ett minimum.

Barnperspektivet och digital delaktighet
Biblioteket har goda erfarenheter av att tillhandahålla Ipads på barnavdelningen och att
erbjuda programaktivitet i form av programmering med Scratch. Bibliotekslagen fastslår
att biblioteken ska tillhandahålla teknisk infrastruktur såväl som kunskap som hjälper en
person att navigera och bli en aktiv aktör på de digitala arenorna – och det gäller
naturligtvis också barn, som har olika förutsättningar för att lära sig detta i skolan
respektive i hemmiljön. Vi processledare föreslår att Enköpings bibliotek utvecklar
arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet) för barn.2

2

Lästips: Marika Alnengs Folkbibliotek i förändring - navigera med medie- och informationskunnighet, BTJ
Förlag 2017.
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FÖRSLAG ATT FRÄMJA DIGITAL DELAKTIGHET
•

Inled kompetensutveckling kring MIK. MIK vidgar den digitala delaktigheten
till att också innefatta förhållningssätt till digital information (källkritik) och
att bli en medproducent.

•

Undersök hur arbetet med att skapa digital delaktighet kan ske på filialerna.

•

Genomföra internutbildning i IT och bibliotekens e-tjänster.

•

Kompetensutveckling i Legimus och minska/fasa ut Daisy.

•

Ge besökare möjligheten att skriva ut direkt från mobil.

•

Utrusta alla bibliotek med datorer, scanner och skrivare.

Biblioteket som mötesplats
Värde Biblioteket som mötesplats
Biblioteket blir en angelägenhet för de som bor i lokalsamhället. En social funktion, en
arena för demokrati, ett offentligt vardagsrum som fritt kan nyttjas av alla.

Denna delprocess handlar både om biblioteket som demokratisk arena dit alla är
välkomna, och biblioteket som lokal/rum. Ett sätt för biblioteket att bli en angelägen aktör
i lokalsamhället kan vara att erbjuda bibliotekslokalen som mötesplats, för egna arrangemang
eller för olika möten av lokal karaktär.

Basservice för biblioteket som mötesplats
Arbetsgruppen ser att basservice bör vara detta:
•
•
•
•

alla bibliotek i kommunen har sittplatser och plats för program (lätt
ommöbleringsbart)
tidskriftshörna
möjlighet att ha utställningar, föreläsningar, pyssel mm.
externa arrangörer behöver ha en kontakt på biblioteket för smidig planering av
program.

I det längre perspektivet finns det möjlighet att utveckla mötesplatstanken genom en
ombyggnad i samband med nytt kulturhus och meröppet på ﬁlialerna.
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Arbetsformer och samarbeten
Organisationer - föreningar, studieförbund och andra kommunala verksamheter kan
bidra med många aktiviteter på biblioteket till låg kostnad. Detta lockar också många
ovana biblioteksanvändare. En organisationsform för att skapa relationer och
upprätthålla kontakter behövs, arbetsgruppen ser två olika lösningar på detta:
Arbetsgruppen konstaterar att det är svårt att hinna upprätthålla kontakt med fler än
tre till fem kontakter per medarbetare. En lösning skulle kunna vara att fördela ansvar
för kontakter mellan personalen och ha regelbundna planeringsmöten mellan konst,
kultur och bibliotek för att samordna evenemang för vuxna.
En kultursekreterare får programansvar för bibliotekens evenemang. Exempel på sådan
organisation finns i andra kommuner i Uppsala län.
Vissa program behöver planeras långt i förväg. Men biblioteket behöver också skapa
utrymme för program med kortare planeringshorisont. Ett förslag är att ha en fast
veckodag för arrangemang av mer drop-in karaktär, där man bjuder in aktörer från
lokalsamhället för olika möten och föredrag. Kanske kan man också ha en fast möblering
någonstans i biblioteket för att möjliggöra evenemang av mindre karaktär?

Meröppna bibliotek
Programverksamhet på filialer är i nuläget sällan förekommande men kan utvecklas genom
samarbete med lokalsamhället och möjligen genom att införa meröppet. Att Enköping har
många biblioteksfilialer är både en fördel och nackdel. En filial gör att fler bor fysiskt nära
ett bibliotek. En stark markör för biblioteksanvändare är att de bor nära ett bibliotek.
Nick Johnson Jones har kartlagt Huddinges bibliotek och konstaterar en markant
minskad användning av områdesbibliotek om man bor 500 meter eller mer från
biblioteket och 1500 meter från kommunens huvudbibliotek. 3
Nackdelen med filialbibliotek är att öppettiderna ofta är begränsade och att det kan vara
svårt att hålla öppet på kvällstid. Som ett sätt att hantera detta ökar nu antalet svenska
meröppna bibliotek där personer med lånekort får möjlighet att använda biblioteket även
under tid när personal inte är på plats. Genom att hålla meröppet kan biblioteket
användas som en studieplats och som möteslokal, vilket kan stärka bibliotekets roll som
studiemiljö och mötesplats i sitt närsamhälle. Personalen uttrycker sig i positiva ordalag
till detta för biblioteken i Enköping.

Barnperspektivet och mötesplatsen
Personalgruppen lyfter att barn och unga använder biblioteket som plats att "hänga på"
efter skolan och på helger. Inte sällan sker en krock mellan deras användning och hur
biblioteket är planerat att användas. Detta är ju en aktuell konflikt på många svenska
bibliotek. Det är av största vikt att biblioteket planeras så att det kan användas av alla,
inte minst av den prioriterade målgruppen barn och unga. Här är ju det också viktigt att
arbeta relationsskapande med användarna och med diskussioner kring förhållningssätt
och bemötande i hela personalgruppen. Biblioteket används också frekvent som plats för
3

Brisander, Cecilia, Bibliotek i samspel med lokalsamhället. s. 33, BJT. Malmö 2017
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utställningar och uppvisningar av kulturskolan, vilket är utmärkta tillfällen att utgöra ett
nav i närsamhället och nå nya användare. Kan denna sorts verksamhet utvecklas
ytterligare tillsammans med andra aktörer?
En grupp som inte använder biblioteket så mycket är föräldralediga, trots många
kontakter med BVC-grupper. Kan aktiviteterna för riktigt små barn utvecklas?

FÖRSLAG BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS
•

Skapa och underhålla relationer med lokalsamhällets olika aktörer för att
utveckla biblioteket som mötesplats.

•

Inför gemensam planering för evenemang/program inom konst, kultur och
bibliotek, särskilt för vuxna. Alternativt - lägg hela ansvaret på bibliotekens
program på kultursekreterare.

•

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

•

Skulle en liten del av bokhallen kunna vara permanent möblerad för mindre
arrangemang, med ljudavskärmning?

•

Undersök möjligheterna för att införa meröppna bibliotek.

•

Utveckla aktiviteter för riktigt små barn och locka på så sätt föräldralediga.

Arena för lärande
Värde Arena för lärande
Integration, språkutveckling, demokratiska värden, allas rätt till medier och
kompetens att hitta medier för lärande. Tillgång till medier och information för
lärande, såväl fysiska som digitala. Studiero.

I denna delprocess handlar en hel del om biblioteket som rum: att erbjuda studieplatser,
grupprum, tysta läsrum, men också att arrangera föreläsningar med fokus på bildning
och lärande men många av de aktiviteterna nämns har också koppling till processen Läsa,
till exempel biblioteksintroduktion för 6-åringar, visningar för SFI, språkkafé, BVC-träffar
mm. Här behöver det finnas en dialog mellan de olika processerna kring ansvarsfördelning.
Basservice här är att biblioteksrummen ska kunna erbjuda ljudanläggning, projektor,
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duk, studiemöjligheter i både tyst miljö och för grupparbeten. Program är 6-årsvisningar,
visningar för SFI-klasser, språkkafé, föreläsningar och BVC-träffar. När det gäller
kompetens är bemötande det viktigaste, språkkompetens är också viktig i vissa fall. En
extra satsning är att marknadsföra fackavdelningen och att aktivt söka upp externa
parter, exempelvis föreningar.
Delprocessen har många likheter med delprocessen Biblioteket som mötesplats, i
synnerhet när det gäller arbetsformer och samarbeten.

Ta mer initiativ gentemot externa parter
I arbetsgruppen har det framkommit att man gärna vill jobba mer med externa parter, till
exempel studieförbund och andra organisationer, i syfte att vara en arena för lärande. Att
avsätta tid för att ta mer initiativ och aktivt söka upp, och underhålla relationer känns
viktigt. En aktivitet som fungerar särskilt bra som lyfts i arbetsgruppen är Språkkafé –
där svenskar och människor med andra modersmål än svenska kan träffas och samtala
för språkutveckling. Det är en lyckad satsning både för integration och för
språkutveckling. På biblioteket arbetar två arabisktalande språkvärdar på en halvtid var.
Dessa är ansvariga för språkkaféet tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan. Vi
uppfattar att dessa språkvärdar skulle kunna knytas närmare personalgruppen och
arbeta än mer uppsökande gentemot personer med annat modersmål än svenska. Tillika
uppfattar vi att bibliotekets ordinarie personal skulle kunna vara en mer aktiv del av
språkkaféerna.

Barnperspektivet och lärande
Enköpings bibliotek bemannar alla skolor i kommunal regi. Det borde finnas goda
möjligheter att lotsa kunskapstörstiga barn och ungdomar till folkbiblioteken på sin
fritid. Tillgång till facklitteratur och plats att studera på är de mest uppenbara aktiviteter
som biblioteket erbjuder vad gäller lärande för barn och unga. Personalgruppen
konstaterar att läxläsning är en efterfrågad aktivitet, men att biblioteken inte erbjuder
detta. En privatperson använder biblioteket som plats för läxläsning för flickor på eget
initiativ, med goda resultat. Fundera också på hur föreningsaktiva och politiskt
intresserade/engagerade ungdomar skulle kunna använda biblioteket som en plats för
möten och debatt. Uppsala stadsbibliotek har goda erfarenheter av detta.
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FÖRSLAG ARENA FÖR LÄRANDE
•

Skapa och underhålla relationer med externa aktörer i närsamhället.

•

Hitta former och utrymme för att samarbeta med studieförbund, föreningar
och andra organisationer

•

Erbjuda miljöer för både studiero och grupparbeten.

•

Knyta språkvärdarna närmare arbetsgruppen och ytterligare ta tillvara deras
kompetens. Göra bibliotekspersonalen mer aktiv vid språkkaféerna.

•

Arbeta uppsökande mot föreningar och lokala events inom olika
intressesfärer. På biblioteket finns mycket facklitteratur som skulle kunna
stödja deras kunskapsutveckling. På så sätt skapas relationer både på
organisatorisk och individuell nivå.

Kommunikation och marknadsföring
Värde Kommunikation och marknadsföring
Synlighet, ett sätt att nå nya målgrupper/låntagare och behålla de befintliga. Intern
kommunikation kan bidra till en framgångsrik organisationskultur. Attitydförändring
- förändra bilden av biblioteket till samtida förhållanden och uppdrag. Behålla och
öka förtroendet för biblioteken som institution.

Kommunikation – en stödprocess till hela verksamheten
Delprocessen skiljer sig från övriga genom att kommunikation är en process som ska
stödja hela verksamhets mål, det är en integrerad del och har inget egenvärde. Syftet med
är att förvalta och utveckla en organisations förtroendekapital gentemot olika
intressenter, till exempel ägare, marknad, anställda och samhälle. Med andra ord är
delprocessen större än att synas i olika kanaler och marknadsföra evenemang. En
konkret och synlig del är förstås kanalerna och de aktiviteter som nämnts i arbetet är
rumslig kommunikation, affischer, skyltar, webb, sociala medier och bemötande.

Planera kommunikationen
Behovet av kommunikation och marknadsföring ökar i takt med att biblioteken utvecklas,
verksamheten breddas och människor använder sig av fler och nya digitala plattformar.
Boende och besökare ska ha kännedom om aktiviteter, öppettider och utbud. Insatserna
ska leda till att människor besöker biblioteken och utför något där. De ska känna till att
det finns något för dem som de har behov av. Kanske ska de också påverkas för att ändra
en eventuell föråldrad bild av vad ett bibliotek är.
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En mångfacetterad verksamhet som bibliotek kräver ett professionellt och proaktivt
kommunikationsarbete för att uppnå målen. Fokus behöver därför skifta från kanaler till
strategi: vad vill man uppnå och för vem? varför ska folk känna till allt som görs på
biblioteken? Analys av målgruppen är av största vikt och att formulera budskap, strategi,
formulering av mål och utvärdering av insatserna. Till hjälp finns mallar för
kommunikationsplaner och checklistor. Men vi tycker ändå att ni ska fundera på hur
mycket man bör kräva av bibliotekspersonalen, i relation till att ta in kompetens som till
exempel kommunikatör/marknadsförare. En gissning är att det skulle behövas både
strategiskt och operativt stöd.

Basservice
En basservice för alla biblioteken är i första hand skyltning, programblad och att renodla
den kommunikation som sker via rummet. Skyltar och andra budskap ska vara enhetliga,
oavsett bibliotek. De kanaler som används är webbplatsen, evenemangskalender,
samarbete med kommunikatörerna och lokala facebookgrupper. En idé är att använda
resecentrum som plats för information om bibliotekets utbud, en plats där många
passerar varje dag. Arbetsformer som behöver utvecklas är regelbundna möten med
kommunikatör för produktion och strategi.

Vilken effekt har kommunikationen?
Arbetsgruppen tycker att det är viktigt med gemensamma och kända rutiner för att
hantera underlag för händelser som ska marknadsföras/kommuniceras. Det fungerar
ganska bra idag även om området har varit känsligt vid personalomsättning. Men det
finns energitjuvar: det görs mycket men det är inte alltid effektivt, säger arbetsgruppen.
Man vet inte riktigt hur och om kommunikationen når fram och vilken effekt den har. En
brist är att kommunikatörerna inte är med och planerar. Går det att införa? Biblioteket
publicerar evenemangsinformation på enkoping.se och bibliotekenkoping.se. Kan man
förenkla/effektivisera detta? Trots dubbelarbetet upplevs det ändå som värdefullt med
det extra arbetet att uppdatera två kalendarier. Vi rekommenderar er ändå att utvärdera
det igen inom en snar framtid.

Checklistor för möte med nya låntagare
Ett konkret föreslag till förbättring från arbetsgruppen var att utveckla samtalet med
nya låntagare. Det hanteras lite olika beroende på vem besökaren möter. Det är ett
viktigt möte som avgör om och hur mycket låntagare återvänder till biblioteket. Ett stöd
i det kan vara en checklista med innehåll som ska förmedlas för att alla besökare ska få
likvärdig information. Generellt kan det vara fördelaktigt att utveckla organisationen
mot ett mer kommunikativt förhållningssätt och bemötande.

Barnperspektivet och kommunikation
Enköpings bibliotek behöver fundera på vilka digitala kanaler man är närvarande i och i
vilken utsträckning tilltalet attraherar barn och unga. Bloggen Drömbiblan skapades som
ett sätt att sprida boktips, men används idag framförallt som en boktipsardatabas för
personal och pedagoger, vilket naturligtvis kan vara ett fullgott syfte i sig. Vi föreslår att
ni låter er inspireras av andra bibliotek som lyckas skapa dialog med barn och unga i
sociala medier. Se exempelvis kontot "tiotretton" (bibliotek TioTretton i Kulturhuset,
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Stockholm) på Instagram. För att lyckas i marknadsföring/kommunikation med unga
som målgrupp finns en del att lära av den norska serien Skams sätt att arbeta med
research och det kreativa skapandet. Nathalie Olsson, social media manager, drar några
slutsatser i seriens framgång: vi behöver förstå målgruppen, lyssna på dem och ha en
öppen dialog och kommunicera där målgruppen finns.4 Hon menar att man måste
anpassa marknadsföringen till den tänkta målgruppens livsstil för att lyckas. För att nå
målgruppen måste man förstå målgruppen. Utgå inte från dig själv eller hur du tror att det är.
Fråga, undersök, skapa relationer.

Den interna kommunikationen
I processarbetet har vi fokuserat på extern kommunikation, men lika viktig är förstås den
interna kommunikationen mellan till exempel ledning och anställda, samt medarbetare
emellan. En utmaning i Enköpings fall är många olika arbetsställen och att man inte ses
fysiskt så ofta, förutom den grupp som är knuten till huvudbiblioteket. Vi rekommenderar
därför att ledningen ser över hur den interna kommunikationen fungerar. Hur
kommunicerar ledarskap och medarbetarskap med varandra för delaktighet och
gemenskap och för att samlas kring gemensamma mål och hur kan det förbättras?

FÖRSLAG KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
•

Arbeta mer samordnat och proaktivt med bibliotekens kommunikation och
marknadsföringsinsatser. Planera kommunikationen, gör årliga
kommunikationsplaner med analys av målgrupp, vad ni vill uppnå, budskap
som påverkar mål och ambition samt utvärdering.

•

Kommunikatörsstöd eller kompetens direkt kopplat till biblioteket behövs,
som kan ansvara för biblioteksverksamhetens samlade kommunikationsbehov
och ta ett övergripande strategiskt ansvar.

•

Flytta fokus från kanaler till vad ni vill uppnå med kommunikationen och
agera därefter.

•

Se över hur den interna kommunikationen fungerar idag, vilka kanaler finns
för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och informerade?

Läs hela artikeln på: https://www.linkedin.com/pulse/3-saker-vi-kan-lära-oss-av-skam-när-detkommer-till-olsson4
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Gemensamt för alla processer
Vi noterar att det finns behov av att öka tryggheten i arbetsgruppen. Idag råder det viss
osäkerhet kring förväntningar, vilket gör det svårare att arbeta prestigelöst, att släppa
in andra och att ta för sig. Vi ser ett behov av att flytta fokus från individuellt till
gemensamt ansvar.

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 nu 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 bli mindre personberoende. Det behövs ett delat ansvar för uppgifter för
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
gemensamt 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
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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 säkert 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.

FÖRSLAG ALLA PROCESSER
•

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

•

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.

•

Generellt utvärdera insatser mer och reflektera över vad som fungerar bra
respektive mindre bra och gör förbättringar utifrån det.

•

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

Slutord
I medieprocessen föreslog processledarna att biblioteket skulle arbeta mer med dialog
med de prioriterade målgrupperna. Som en följd av det arbetar nu några personer med
att kartlägga vilka samarbetspartners personalen på Enköpings bibliotek har. Utifrån
detta kunskapsunderlag planerar man sedan att ta ställning till vilka lokala aktörer som
biblioteket borde samarbeta med. Processledarna gläds förstås åt detta initiativ och tror
att resultatet av detta arbete kommer att gagna alla processer.
Som bilaga till rapporten bifogar vi en tom version av imorgon-modellen i word-format.
Vi tror att den kan fungera som ett hjälpmedel vid den kontinuerliga planeringen av
verksamheten. Genom att formulera basservicen blir det tydligt vilka grundläggande
förväntningar det finns framgent. Under rubriken Extra formulerar ni det ni vill utveckla,
i mån av tid och ekonomiskt utrymme. Formulera också era arbetsformer, när och hur ni
ämnar mötas internt och vilka samarbetspartners ni har eller ämnar skaffa er under
planeringsperioden. Rubriken Stödprocesser tydliggör vad ni behöver hjälp med från
andra parter.
Arbetet med att införa ett processorienterat arbetssätt är gemensamt. Ledningen har
naturligt ett övergripande ansvar att se till att arbetet fortgår och genomförs.
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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 lyfta 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 våra förslag och rekommendationer kan genomföras.
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Skapa förutsättningar för lärande och kommunikation

Användare Stöd- Arbetsformer
& värden Processer & samarbeten

Aktiviteter

FRÄMJA DIGITAL DELAKTIGHET
Tillgång till teknik: IPads på
barnavdelningen, tillgång till datorer,
scanner, skrivare
Program: Vilse på nätet, Filma med IPad,
programmera med Scratch,
kampanjveckor vår/höst
Tillgång till kompetens: personalen visar
hur man laddar ned e-böcker, hur man
använder olika digitala tjänster, berättar
om kommunens e-tjänster, registrerar
egen nedladdning via Legimus, löser
tekniska problem i människors
apparater. Banker hänvisar sina kunder
hit.

De nationella kampanjveckorna vår/höst

BIBLIOTEKET SOM
MÖTESPLATS

Arena för lärande

Uppvisningar: Kulturskolan använder
biblioteket för uppvisningar

Rummet: används för studier av många.
Behov av grupprum, tysta läsrum,
studieplatser, tentamensplats,
Föreläsningar: framförallt arrangerade av
Folkuniversitetet och lokala föreningar
Bibliotekskunskap: Bibliotekshäxan för
6-åringar, visningar för SFI, använder
de publika datorerna för att lära
besökaren hur man söker själv,
gåvobok

Samhällsinformation: advokatjour,
vallokal, bygglovsinfo

Uppsökande: besök på träffpunkter/
daglig verksamhet

Rummet: bekväma sittplatser,
tidningshörnan

Övriga program: språkkafé

Utställningar: vi får frågor om att visa
utställningar av privatpersoner och
föreningar. Kultursekreterare tar hit
utställningar. Månadens konstverk från
kommunens samling.
Program: Dansa en bok, hantverk för
vuxna, vuxenpyssel på filialer (tex inför jul)

Kultursekreterare
Kulturskolan
Finskt förvaltningsområdes kulturgrupp

Kanaler: hemsida, affischer, Facebook,
evenemangskalender på enkoping.se,
programblad, annons i EnaHåbotidningen, digitala skyltar,
evenemangstips i EP
Dialog: muntlig information om
arrangemang, kommunikation via
Facebook, nytt lånekort-samtal och häfte
Bibliotekets tjänster: egen nedladdning
av talböcker behöver marknadsföras
mer, att knyta bokskyltning till
arrangemang ger mervärde

Glöm inte medierna som resurs!
Intern skyltningsplan

Föräldraträffar, Pensionärsrådet

Samarbeten: träffpunkter, Enecopia,
Folkuniversitetet, integrationsenheten,
studieförbund

Möten med kultursekreterare och
kommunikatör

Utställningsarrangörer: Forum för levande
historia, Riksutställningar, Upplandsmuseet
Connys interna kompetensutveckling via
e-post
Wi-fi

Marknadsföring av
biblioteket

Scen/teknik vid uppvisningar

Eluttag

Vaktmästarservice vid ommöbleringar

Scen/teknik vid föreläsningar

Ekonomiskt utsatta, daglediga,
nysvenskar, övre medelåldern och
nysvenskar. Turister, tillfälliga besökare.
Dyslektiker/anhöriga

Ungdomar vill hänga (i sagorummet),
kulturintresserade, hög medelålder,
barnfamiljer, daglediga, minoritetsspråk
(finsktalande)

Distansstudenter, svenska-studenter

Använder inte i jättestor utsträckning:
nysvenskar (på andra språk än
svenska)

Behöver hörsal

iPads och smarta telefoner till personalen

Erbjuder inte: läxhjälp
Behov: hjälp av personal. Söker inte
själva i katalogen. Bemötande viktigt, att
alltid få hjälp vid behov
Icke-användare: föräldralediga

Studiebesök från andra kommuner och
länder

Möjlighet att använda betalkort för
betalning i sociala medier
Kommunikatör gör programblad (varannan
mån), affischer, pressmeddelanden.
Filtrerar till förvaltningens/kommunens
infokanaler.
Dålig koll på vilka vi når. Hur når vi
ungdomar?

StödProcesser

Arbetsformer
& samarbeten

EXTRA

BASSERVICE

Skapa förutsättningar för lärande och kommunikation - imorgon
FRÄMJA DIGITAL DELAKTIGHET

BIBLIOTEKET SOM
MÖTESPLATS

Rummet: internetdatorer, skrivare, wi-fi,
scanner, våra e-tjänster

Rummet: sittplatser, plats för program
(lätt ommöbleringsbart), tidskriftshörna

Program: Vilse på nätet (HB) - undersöka
intresse och former på filialerna

Program: utställningar, föreläsningar,
pyssel

Kompetens: felsökningshjälp (manualer,
sprida kunskap, Legimus, bibliotekets etjänster.

Kompetens: externa arrangörer behöver
ha en kontakt på biblioteket för smidig
planering av program

Låna ut läsplattor/Ipads (BK/storstil?),
möjlighet för allmänheten att skriva ut
från mobil, Ipads på barnavdelningen

Ombyggnad i samband med nytt
kulturhus och meröppet på filialerna, nå
föräldralediga (pappor), skulle en del av
bokhallen kunna vara permanent
möblerad för program?

De nationella kampanjveckorna vår/höst

Organisationer (föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter) kan bidra
med många aktiviteter på biblioteket till låg kostnad. Detta lockar också många nya
biblioteksanvändare. En organisation för att skapa relationer och upphålla kontakter
behövs:
Alt 1. ansvar för kontakt delas upp bland personalen. Regelbundna
planeringsmöten mellan KKB för att samordna evenemang för vuxna behövs
(motsvarande för barn finns redan)
Alt 2. En kultursekreterare får programansvar för biblioteket.

Regelbundna möten med kommunikatör,
både för planering och strategi (vilka
kanaler når ut?)

IT-utbildningar internt, personalen har
tillgång till smarta telefoner och
surfplattor.
Stöd från IT-avdelningen för att skapa en
bra infrastruktur

Kultursekreterare arrangerar
kulturevenemang

Kommunikatör

Arena för lärande
Rummet: ljudanläggning, projektor, duk,
studiemöjligheter (både i tyst miljö och för
grupparbeten)
Program: 6-årsvisvisningar, SFI-visningar,
språkcafé, BVC-träffar
Kompetens: bemötande,
språkkompetenser
Marknadsföra fackavdelningen - söka
upp föreningar mm. (tex. hundklubb,
båtklubb)

KOMMUNIKATION och
marknadsföring
Rummet: skyltningar, programblad,
renodla och rensa rumslig
kommunikation
Kanaler: hemsida, evenemangskalender,
samarbete med kommunikatörerna,
lokala fb-grupper i anslutning till filialerna
Kompetens: ny låntagar-samtal, ebokssamtal (vid reservationskö samt med
studenter)
Digital skärm på resecentrum

PROCESSEN LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION PÅ ENKÖPINGS BIBLIOTEK
FRÄMJA DIGITAL
DELAKTIGHET

BIBLIOTEKET SOM
MÖTESPLATS

ARENA FÖR
LÄRANDE

KOMMUNIKATION OCH
MARKNADSFÖRING

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

ARBETSFORMER
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