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Sammanfattning av dialogseminarier LDR 2013 

Dialogseminarierna 2013 var åtta intensiva dagar med mycket dialog, kreativitet, skratt och 

konstruktiva förslag. Upplägget byggde vidare på arbetet vi gjorde 2010 även om vi jobbade med 

andra frågor och på annat sätt. Från Kreation upplevde vi att deltagarna uppskattade att få komma till 

tals, att de tilltalades av att få träffa sina kollegor i blandade grupper och att de har lärt sig en hel del 

om marknadsföring och kommunikation under de gångna åren. 
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Vilka teman/produkter ska vi satsa på 2013? 

Det fanns förslag på 25 givna teman i arbetsmaterialet. Ett par av förslagen fick inga röster men de 

allra flesta lyftes fram som tänkbara inför bibliotekens arbete 2013. Det framkom också några nya 

förslag från grupperna.  

 

En del kommenterade att de givna förslagen var lite för lika de som varit med 2010 medan andra 

tyckte att det var bra med kontinuitet. I sammanställningen nedan kan man konstatera att de 

prioriterade förslagen till ganska stor det överensstämmer med de som varit aktuella i kampanjerna 

mellan 2010 och 2012. Vi tolkar detta som att många på biblioteken vill jobba vidare med de områden 

som man börjat arbeta med. 

 

En del grupper tyckte att beskrivningarna av temana var lite oklara och att det fanns utrymme för 

tolkningar. Vi överlät tolkningarna till deltagarna och har inte förtydligat eller styrt in beskrivningarna 

på specifika områden. Några grupper kom också med egna förslag på nya teman. Vi kunde dock inte 

se någon tydlig trend i dessa förslag. 

Rangordning av prioriterade teman 

(summan motsvarar hur många grupper som valde respektive tema) 

 

Digital delaktighet  (28) 

Läslusta  (25) 

Läsa på olika sätt  (24) 

Biblioteket som mötesplats  (23) 

Att äga flera språk  (19) 

Barnaktiviteter på loven  (14) 

Biblioteket som kulturarena  (13) 

Framtidens bibliotek  (13) 

Kom som du är  (11) 

Digital läsning  (10) 

Läsa är också en sport  (9) 

De gulliga och besvärliga  (8) 

Friskvård & hjärngympa  (7) 

VIP-kvälla för trogna kunder  (7) 

Den kreativa platsen  (7) 

Prussiluskan & Emil  (7) 

Det expansiva biblioteket  (6) 

Från nyhetshyllan till magasinet  (5) 

Ett friskare Sverige  (4) 

Regnbågsbiblioteket  (4) 

Seniorkultur  (3) 

Mobil skattjakt  (2) 

Bokcirklar på nätet  (1) 

Temalådor till äldreboenden  (-) 

Bokcirklar med läsombud  (-) 

Dessutom föreslogs några nya teman 

Det digitala biblioteket 

Barnaktiviteter 

Spegla omvärlden 

Pigg och alert med hjärngympa 

Öppen kravlös mötesplats 

Ung arena (14-15-åringar) 



  

Kreation AB    

Norra Långgatan 1, 392 32 Kalmar, Tel +46 (0) 480 76 09 30 

Fax +46 (0) 480 42 60 59, E-post info@kreation.se, Internet www.kreation.se               Sida 4 (33) 

 

 

VIP-kväll för nya låntagare 

Uppsökande verksamhet (BVC, mödravård etc) 

Barntema 

Fotbollstema 

Nischade bokcirklar 

VIP-seniorer 

Mobilitet 

Upplevelser (kreativitet+läslusta) 

Eget skapande 
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Vilka målgrupper ska vi satsa på 2013? 

Det fanns 27 föreslagna målgrupper i arbetsmaterialet. Utgångspunkten var att grupperna skulle vara 

medvetna om valet av prioriterade teman/produkter när de skulle välja målgrupper. Hur mycket detta 

slog igenom skiftade mellan olika dialogseminarier. I vissa fall valde man ändå relativt fritt medan 

man andra gånger knöt man målgrupperna tydligare till valda teman. 

 

Vissa målgrupper upplevdes som breda och tolkningsbara. Även här fanns möjligheten att komplettera 

med saknade målgrupper. En tydlig trend här var att det saknades en grupp av barn i ”förskole- till 

mellanstadieåldern”. Denna grupp, eller snarlik, föreslogs vid flera tillfällen. Vår uppfattning är att 

denna grupp hade kunnat hävda sig väl om den hade funnits med bland de givna alternativen. 

 

I sammanställningen syns att det finns ett tydligare fokus kring målgrupperna än för prioriterade 

teman. Detta är förmodligen delvis en följd av att målgrupperna valdes utifrån de teman som valts. 

Rangordning av prioriterade målgrupper 

Bokälskaren  (34) 

Den digitalt okunnige  (32) 

Den oerfarne biblioteksbesökaren  (32) 

Migranten  (21) 

Tonåringen  (19) 

Den arbetslöse  (18) 

Småbarnsföräldern  (17) 

Den kulturintresserade  (16) 

Förskolebarnet  (13) 

Daisy- och storstilsläsaren  (9) 

Den kreative  (5) 

Den sportintresserade  (4) 

Den vuxenstuderande  (4) 

Resenären  (3) 

Amatörforskaren  (2) 

Den hobbyintresserade  (2) 

Företagaren  (1) 

Gymnasieleven  (1) 

Karriäristen  (1) 

Tidningsläsaren  (1) 

Dataspelsnörden  (-) 

Den intellektuelle  (-) 

Den rullatorburne  (-) 

Den socialt utslagne  (-) 

Den teknikintresserade  (-) 

Högskolestudenten  (-) 

Högstadieeleven  (-) 

Förslag på egna målgrupper 

Barn i alla åldrar* 

Pensionärer 

Föräldrar till barn 0-12 år 

Grundskoleelever*  (2) 

Mellanålder 6-12 år* 

Barnet* 

Mitt i arbetslivet 

Personalen 
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Grannen 

Den sportintresserade 

Kultur på recept 

Den filmintresserade 

Socioekonomisk svaga 

Dyslektikerna 

Skolbarn i olika åldersgrupper* 

F-6-elever* 

Pedagogerna 

Mannen 

 

* Dessa fem förslag sammanfattades under målgruppen ”Mellanbarn, F-6”
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PM-matrisen 
Av naturliga skäl såg PM-matrisen ut på väldigt många olika sätt i respektive dialogseminarie. För att 

hitta en relevant sammanställning har vi gått igenom vilka segment som lyfts fram av de olika 

grupperna. Vi har också valt att slå ihop några målgrupper enligt förslag från deltagarna på några 

dialogseminarier. 

 

Produkter/teman: 

Digital delaktighet 

Läslusta 

Läsa på olika sätt 

Biblioteket som mötesplats 

Att äga flera språk 

Barnaktiviteter 

Målgrupper 

Bokälskaren 

Digitalt okunnige 

Den oerfarne biblioteksbesökaren 

Migranten 

Tonåringen 

Småbarnföräldern & förskolebarnet 

Den arbetslöse 

Den kulturintresserade 

Mellanbarn, F-6  

 

I prioriteringen fanns både ett urval samt en rangordning av de valda segmenten. De segment som fått 

den högsta totalsumman har markerats i diagrammet. Den angivna summan är total poäng/antal 

grupper (65/5 betyder alltså 65 p som är fördelade på 5 olika dialogseminarier). Ju högre poäng och ju 

fler grupper desto viktigare anses segmentet vara. 
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Genom denna summering får man en uppfattning av både antal grupper och deras prioriteringar. PM-

matrisen ger en tydlig bild av att följande segment anses vara de viktigaste att arbeta med. 

 

De viktigaste segmenten: 

1. Digital delaktighet för den digitalt okunnige 

2. Läslusta för bokälskaren 

3. Läslusta för småbarnsföräldern/förskolebarnet 

Sedan följer ett antal andra segment med hög representation: 

1. Barnaktiviteter för barn F-6 

2. Biblioteket som mötesplats för den oerfarne biblioteksbesökaren 

3. Att äga flera språk för migranten 

Ytterligare några segment sticker ut med många poäng: 

1. Läsa på olika sätt för den oerfarne biblioteksbesökaren 

2. Läsa på olika sätt för bokälskaren 

3. Biblioteket som mötesplats för migranten 

4. Biblioteket som mötesplats för den arbetslöse 

5. Biblioteket som mötesplats för tonåringen 

6. Biblioteket som mötesplats för den kulturintresserade 
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Värderingsdigram teman/produkter 

När grupperna definierade hur viktiga de olika segmenten var och hur bra biblioteket är på att arbeta 

med dessa segment framkom några tydliga tendenser. För att kunna få en hanterbar sammanställning 

har vi valt att redovisa hur bra biblioteket anser att man är på att arbeta med de olika teman och olika 

målgrupper i två åtskilda diagram. Eftersom segmenten redan var prioriterade hamnade i princip 

samtliga ovanför ”strecket” i bedömningen. Enbart de teman och målgrupper som har fått två värden 

eller mer har tagits med i sammanställningen. 

 

Värderingen anges på tre olika sätt. Med + om den anses vara bra, med 0 för neutral och med – om 

den anses vara på den sämre halvan. 

 

Digital delaktighet   3 st -, 2 st 0 = -3 

Läslusta  8 st +, 2 st 0, 1 st - = +7 

Läsa på olika sätt  4 st -, 1 st + = -3 

Biblioteket som mötesplats  8 st -, 4 st + = -4 

Att äga flera språk  4 st - = -4 

Barnaktiviteter på loven  3 st + = +3 

Biblioteket som kulturarena  2 st +, 2 st – = 0 

Kom som du är  1 st +, 1 st – = 0 

Prussiluskan & Emil  2 st + = +2 
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Värdering av målgrupper 

Bokälskaren  5 st +, 2 st 0 = +5 

Den digitalt okunnige  3 st -, 2 st 0, 1 st + = -2 

Den oerfarne biblioteksbesökaren  6 st -, 1 st 0, 1 st + = -5 

Migranten  4 st -, 1 st + = -3 

Tonåringen  3 st - = -3 

Den arbetslöse  3 st - = -3 

Småbarnsföräldern  5 st + = +5 

Den kulturintresserade  1 st +, 1 st - = 0 

Förskolebarnet  3 st + = +3 

F-6-elever  3 st+ = +3 
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Värdemodell/värderingar   

Värderingsövningen upplevdes av många som det svåraste på dialogseminariet. Vi har utgått från de 

samlade förslagen på värderingar och strävat efter att hitta gemensamma värderingar som vi sedan 

formulerat om utifrån de insamlade förslagen. I våra formuleringar har vi strävat efter att skapa någon 

form av ”spets och unikitet” i värderingarna så att de inte blir för allmängiltiga. Några av dem är 

fortfarande relativt generella. Samtliga värderingar redovisas dessutom för respektive dialogseminarie. 

 

Här kommer förslag på de gemensammma värderingarna: 

 

 Vi lyssnar även på viskningar 

 Här har alla lika värde 

 Besökaren förtjänar ett personligt bemötande 

 Engagemang skapar lösningar som ger nöjda kunder 

 Vi vågar vara en icke-kommersiell arena 

 Ett öppet sinne skapar lust och möjligheter 

 Vi tillgodoser demokratiska behov 

 Professionell stolthet gör skillnad 

 Vi är till för våra användare 
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26 feb Växjö 

Biblioteksanda 

Utan engagemang ingen kreativitet 

Serviceminded för att få nöjda besökare  

Demokratisk arena 

Lust att läsa 

Vi lär varandra och nyttjar varandra. 

Vi behöver även input utifrån 

Kunnig personal ger nöjda besökare 

Objektiv information 

Våga misslyckas 

Vi möter dig där du är 

Vi ser och hör besökarnas behov – även de vagt och svagt uttalade. 

Låntagaren i centrum 

Tänk utanför boxen 

Biblioteket i tiden 

Vi lyssnar på alla 

Vi kan inte skapa budget, men vi kan nyttja den på olika vis – kreativt 

28 feb Oskarshamn 

Lika värde 

Tillgänglighet, respekt 

Att bry sig 

Alla människors lika värde 

Vi är stolta över att arbeta på biblioteket 

Hjälpsam 

Vilja göra skillnad 

Flexibel 

Neutralt förhållningssätt 

Vi är till för besökaren 

Kunskap 

Bildad 

Det vi inte är 

Skicklighet 

Proffsighet! 

Erbjuda utbud 

Se möjligheter 

Lösningsinriktad 

Se möjligheter 

Vi bemöter alla olika men med respekt 

Vi är till för våra användare  

Respekt! 

5 mars Emmaboda 

Fantasin flödar i våra världar 

Lyssnar även utanför vårt eget rum 

Vi möter dig där du är 

Vi ser dig 

Vi brinner för dig 

Vi bryr oss utan att bry oss om din plånbok 

Ingen fråga är för liten 

Vi ger aldrig upp 

Vi speglar samtiden 

Viljan att utvecklas 
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Gratis och tillgängligt 

Professionellt bemötande 

Vi kan 

Vägvisare 

Din guide till upplevelse och kunskap 

Kan vi inte, tar vi reda på det 

Alla har rätt till en riklig läsupplevelse 

Vi besitter all världens kunskap 

Vi ska ge alla ett likvärdigt bemötande 

Mångsysslare 

Vi löser 

Vi står för bred kompetens 

Lyssnar på alla 

Se alla 

Här ger vi tjänster utan gentjänster 

Öppenhet i sinnet i alla möten 

Vi behöver inte sälja 

Ett hus för alla sinnen och åldrar 

Ta vara på nya personer och idéer 

Starta från noll 

Ingenting är omöjligt 

Vi kan mer än någon anar 

Ta emot och omsätta förslag 

Din åsikt är viktig 

Vi tillhandahåller ny, god kultur 

Låga trösklar 

8 mars Kalmar 

Lyssnande 

Hitta alternativ 

Väcka läslust 

Inspirera 

Välkomnar nyfikenhet, påhittighet, fantasi och nytänkande 

Högt i tak - tillåtande 

Våga tänka nytt 

Kul på jobbet 

Trolla med knäna 

Ligga steget före 

Lyssna av 

Lyssna på kundens behov 

Öppen anda där vi möter brukare med tolerans, ömjukhet och respekt 

Demokratisk 

Jämlik 

Kom som du är - fråga vad du vill 

Säg inte nej, "Det går inte" 

Vi uppfattar minsta viskning 

Inspiration och upplevelser 

Intresse 

Stödjande 

Samarbeten 

Finns inga dumma frågor 

Vi bryr oss - utan tanke på ekonomisk vinning 

Inse sina styrkor och brister 

Vi står för kvalité, kunskap, trovärdighet och erfarenhet 
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Social, snabb, flexibel 

Teknik-kunning, sök-kunnig 

Kunna hänvisa vidare 

Kunskap - en styrka 

13 mars Ljungby 

Användaren i centrum 

Inga vinstkrav 

Alla är lika viktiga 

Alla ska få samma bemötande 

Lyhörd 

Respektfullt bemötande 

Nyfikenhet 

Allt går att lösa 

Tillåtande miljö för personlig utveckling 

Ligger i framkant vad gäller ny media och teknik 

Öppenhet för olika åsikter, opartiska 

Bredden i personalens kunskaper 

Locka till nya upplevelser 

Rätt information på rätt sätt 

Bemötande efter förutsättningar 

Vi är brobyggare 

Uppdaterad 

Vara framåt 

14 mars Växjö 

Personligt bemötande utifrån låntagarens behov - gratis 

Se allas värde 

Hos oss är inga frågor för dumma! 

Fokus på låntagaren 

Lyssna till alla, men var och en för sig 

Tillmötesgående 

Biblioteket ska du kunna lita på 

Viktig uppgift 

Allt går att lösa 

Mycket för många 

Kunnighet 

Vi brinner för vår verksamhet 

Positivitet 

Bred, gratis kunskap och upplevelse för alla 

Uppdaterade spjutspetsar! 

Stor yrkeskompetens inom olika områden och åldrar 

Ge alltid ett svar (positivt eller negativt) 

Det mesta är oläst, låt dig inspireras 

Bra saker med enkla medel 

Tänk större 

Vi står för utveckling genom möten med person, ord och teknik 

Linje gratis! 

Prova nya vägar 

Ronneby 19 mars 

Medarbetarna tillsammans står för gemensam kompetens 

Ständig utveckling  

Kompetens för framtiden 
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Oberoende informationssökning 

Lots i informationsflödet 

Icke-kommersiell verksamhet 

Åstadkomma mycket med små medel 

Boksamtal - skapa en berättelse om boken 

Det finns något för alla 

För alla åldrar 

Låntagaren är med och skapar biblioteket 

Målgruppsanpassad omvärldsbevakning 

Lyssna till alla 

Demokratins anda 

Allas lika värde 

Mångfald 

Gratis tillgång till det biblioteket erbjuder 

Ta alla frågor på allvar 

Alla är välkomna 

Fullfölja en fråga/önskemål 

Tillgodoser behov utan kommersiellt intresse 

Engagemang utan gränser 

Alla har rätt till information 

20 mars Olofström 

Ta dig tid! 

Återkoppla 

Be att få återkomma och sök svar 

Omvärldsbevakning 

Använd personal - gemensam kunskap och nätverk 

Tar våra besök på allvar 

Anpassa efter behov 

Konkretisera trender och behov 

Gilla att ge service 

Vi tar emot alla genom att hälsa, le och ägna uppmärksamhet åt besökaren 

Se personen som kommer i ögonen och hälsa 

Besvara brev, mail, telefonsamtal snarast 

Rutiner vid bemötande (kvalitetssäkring) = professionalitet 

Rutiner vid handledning (kvalitetssäkring) = professionalitet 

Använd fantasin, hitta nya vägar 

Utbildar oss 

Specialistkompetens 
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Värdemodell/handling 

Att definiera handlingar upplevde många som lättare än att skapa värderingar. I vissa fall hade man lite 

svårt att skilja på värderingar och handlingar (det hade även IKEA i exemplet). Vi utgick från att 

handlingen var en konsekvens av värderingen och att den skulle vara ett riktmärke i det dagliga 

arbetet. 

 

Här kommer förslag på de gemensamma handlingarna: 

 

 Hitta oväntade lösningar 

 Ge mer än förväntat 

 Lika bemötande på olika sätt 

 Välkomna med ögonkontakt och leende 

 Ha kul på jobbet 

 Vi anpassar oss efter besökarens behov 

 Var tillgänglig och öppen 

 Vi hittar svar på dina frågor 

 Ständig omvärldsbevakning 

 Vi utvecklar och hjälper varandra 

 Dela med dig av dina upplevelser 

 Lyssna och ta emot förslag 

 Ge inte upp 

 Hjälp till självhjälp 

 Vi skapar mycket med små medel  
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 Vi kan inspirera andra 

 

26 feb Växjö 

Brukarnas bibliotek 

Göra det oförväntade 

Omvärldsbevakning  

Tillgänglighet 

Gör/erbjud/hitta det oväntade 

Tid och pengar avsatta för kompetensutveckling 

Gott bemötande 

Våga prova nya saker 

Skaffa rätt kompetens 

Förkovra sig 

Ha kul på jobbet 

Ha roligt på jobbet 

Försöker få tag på boken som låntagaren vill ha, fjärrlån osv. Letar på nätet, inte ge upp. 

Litteratur och andra medier i olika former 

Vi ska alltid ligga i framkant, omvärldsbevakning 

Friare sökningar 

Dela med oss av våra läsupplevelser 

Ha kul på jobbet 

Vara tillgängliga både på biblioteket och på nätet 

Inköpsförslag (låntagarna påverkar utbudet) 

Synpunktsblankett. Inköpsförslag. 

Alla är välkomna 

Nätverka internt och externt 
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Ett gott bemötande i mötet med låntagarna 

Köper in medier det vi tror låntagarna behöver och efterfrågar 

Erbjuda utställningar 

Programverksamhet efter önskemål 

Släktforskning 

Vara nyfiken inte stanna upp i tänkandet 

28 feb Oskarshamn 

Vara en god ambassadör 

Tillgodose låntagarnas behov 

Vi fokuserar på ett bra bemötande 

Individuellt bemötande 

Hjälp till självhjälp 

Köper in medier efter omvärldsbevakning 

Utbildning, omvärldsbevakning 

Häng med utvecklingen 

Söka information 

Kompetensutveckling 

Våga misslyckas (fråga kollega) 

Se problem som möjligheter 

Utföra nya lösningar 

Anordnar aktiviteter för olika målgrupper 

Utåtriktat arbete 

Referenssamtalet 

Anpassar vårt bemötande 

Se människan 

Generösa öppettider 

Gott bemötande 

Köpa på efterfrågan 

5 mars Emmaboda 

Se alla i ögonen och hälsa 

Ska få mer än förväntat 

Håll dig uppdaterad 

Dela dina erfarenheter med dina medarbetare 

Lyssna och läsa av 

Tänk positivt/kritiskt 

Överraska 

Vi hittar det man söker 

Ser problem som en utmaning 

Vi teknik-utvecklar oss 

Ser barns perspektiv 

Ta hjälp av dina kollegor 

Ha kul på jobbet! 

Våga testa och misslyckas 

Lyhörd för besökarens önskemål, t.ex genom inköpsförslag 

Lyssna och ställ frågor 

Du bestämmer - vi beställer 

Vi möter din blick 

Organiserat inflytande 

Inköp av media på efterfrågan 

Ständig omvärldsbevakning 

Fortsätt utvecklas 

Ställ om till nya förutsättningar 
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Vi har ett välkomnande sinne 

Visar glädje i mötet 

Personligt tilltal 

"Showtime" 

Fortbildning 

Uppmärksamma besökare och kollegor 

Skapa mycket med små medel 

8 mars Kalmar 

Utföra detektivarbete 

Behandla alla "olika" (utifrån deras förutsättningar) 

Ta inköpsförslag i beaktande 

Välkomnar våra besökares önskemål 

Merförsäljning/Uppföljning 

Alltid redo 

Återkoppla 

Håll igång - mindre snack, mer verkstad! 

Ser låntagaren 

Bra bemötande 

Visa respekt 

Hög servicenivå 

Delaktig i arrangemang 

Erbjuder mer än frågan 

Används kollegornas kunskap 

Målgruppsarbete, ex. Digidel 

Göra tillgängligt för alla 

Hjälpa varandra 

Kompetensutveckling 

Läs på! 

Fortbildning 

Tänka i nya banor 

Lyssna noga - fråga 

Empatisk 

Förbättringsförslg - verkställ 

Snabb service 

Förändringsbenägna 

Erbjuda (oväntade) upplevelser för våra besökare 

Se möjligheter 

Ta vara på idéer 

Skaffa svaren! 

Ge hjälp till självhjälp 

Kurser, facklitteratur 

Delge varandra erfarenheter (över kommungränser) 

13 mars Ljungby 

Lyssna på allas önskemål och tillgodose dem så långt det går 

Sprida information om biblioteket och dess utbud på olika sätt 

Gemenskap inom arbetsgruppen 

Intern och extern utbildning 

Inspirerande exponering 

Vi är aktuella 

Tar hjälp utav varandra 

Vi är öppna 

Fokus på besökaren 
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Lyssna aktivt 

Ställ frågor 

Vi finns tillgängliga för frågor 

Professionellt bemötande 

Fortbildning, utbyte av erfarenheter 

Ta tillvara på varandras kompetens 

Informera 

Utbilda/ge kurser 

Köper olika medier 

Vi ska se besökarna 

Besökarna ska känna sig välkomna och respekterade 

14 mars Växjö 

Ögonkontakt 

Anpassa oss efter låntagaren 

Vi är tillgängliga 24/7 

Finns inga dumma frågor 

Släpp din prestige - fråga en kollega 

Låntagaren kan påverka utbudet 

Inköpsförslag 

Synpunktsblanketter 

Lyssna med öppet sinne 

Varför - ifrågasätta 

Ta hjälp av dina kollegor 

Låt dig inspireras - bokprat, bokcirkel, författarbesök 

Kom och utveckla er med oss! 

Våga utmana det traditionella 

På biblioteket förenar du nytta med nöje 

Tillgänglig personal 

Ständig fortbildning (digital) 

Brett utbud 

Omvärldsbevakning 

Utbildning 

Moderna verktyg 

Vi är det offentliga vardagsrummet 

Gratis 

Det vi inte vet tar vi reda på 

Hittar svaren 

Vägleda och handleda 

Återkoppla alltid, direkt eller så snart som möjligt 

Social kompetens, bra bemötande 

Skapa personliga möten 

Behandla alla olika efter behov 

Dynamiska samlingar 

Ronneby 19 mars 

Köpa Ipad som personalen lär sig 

Handledning vid informationssökning 

Diger programverksamhet 

Rätt bok till rätt person 

Möta alla med respekt 

Det goda bemötandet 

Försöker hitta sva på frågor, göra låntagaren nöjd 

Bokinköp efter förfrågan 
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Alltid en människa i informationen 

Lyssnar in vad låntagaren egentligen vill veta 

Tar emot inköpsförslag 

Alla tjänster avgiftsfria 

Dramatiserar sagor 

Boksamtal, presenterar böcker 

Ha kul på jobbet 

Inspiration till läsning 

Svarar på alla frågor 

Guida besökare till rätt bok/medie 

Tillgänglighet via öppenhet, fysiskt fri tillgång 

Digital tillgänglighet 

Tillsammans utnyttjar vi de kompetenser som finns i och kring verksamheten 

Utbyter erfarenheter 

20 mars Olofström 

Problemlösare 

Flexibel 

Bemöter varje individ behovsanpassat, men lika 

Allas röst räknas 

Accepterande för allas behov 

Bemöter oberoende av ekonomisk vinning 

Efter bästa förmåga 

Folkbildande 

Gör det lilla extra 

Rätt verktyg utnyttjas (teknik och nätverk) 

Professionellt bemötande 
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Förbättringsförslag 

Vi arbetade med konkreta förbättringsförslag inom fyra områden: Beteende, kommunikation, miljö 

och produkter. 

 

Förslagen inom varje område är många och sprtear en del. Vissa tydliga tendenser finns och vi kan se 

följande huvuddrag inom respektive område. 

Beteende 

 Ta fram en policy för bemötande  

 Bemöt besökarna med PHÖ – Positiv, Hälsa, Ögonkontakt 

 Utbilda/träna oss i bemötande 

 Förbättra bemötandet även internt 

 Skilj på privata samtal och jobbsamtal 

 Vi måste synas mer – ut bland hyllorna 

 Mer konsekvens och gemensamma regler 

 

Sammanfattning: Mer fokus på låntagaren 

Kommunikation 

 Tydligare skyltning 

 Kommunicera samma sak  

 Bättre nätverk 

 Större mångfald i personalen 

 Bättre hemsida 

 Informera bättre om tjänster (ex utlåningsautomaten) 

 Bättre skyltning 

 Marknadsför oss utanför väggarna 

 Alltid kunna ge svar 

 Bättre rutiner 

 

Sammanfattning: Förbättra vår kommunikation på flera plan 

Miljö 

 Anpassade lokaler för olika ändamål 

 Tysta lokaler, olika ljudzoner 

 Fräschare loklaer 

 Mysiga sittplatser, seniorfåtölj 

 Barnanpassade miljöer, rum för lek 

 Tonårshörna  

 Tydligare skyltning 

 Bättre entréer 

 Oväntade inslag i skyltningen 

 

Sammanfattning: Anpassa lokalerna till besökarnas behov 

Produkter 

 Lyft fram kärnverksamheten 

 Fler nya böcker 

 Tydlig och enhetlig skyltning 

 Lyssna på inköpsförslag 
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 Har vi tekniska lösningar ska de fungera 

 Fler arrangemang 

 Bättre och fräschare exponering 

 Visa på alla medier 

 

Sammanfattning: Vi ska visa upp det bästa vi har 

26 feb Växjö 

”Vi kan alltid bli bättre och svara på våra låntagares önskemål. Vi ska inte slå oss till ro, utan anta 

nya utmaningar. Det är precis som i lagidrotten. Där övar de sig att hela tiden bli bättre, slår vi oss 

till ro kommer det att märkas i bristande intresse eller vad..!” 

Beteende: 

 Gör personalen synlig genom någon typ av enhetlig arbetsklädsel (väst, t-shirt eller 
liknande).  

 Bemötande på alla plan. 
 Bli bättre på bemötande. 
 Vi måste alltid jobba med vårt beteende och bemötande. Vi bör kontinuerligt utbilda oss 

för att bättre kunna möta våra låntagare. 
 Bli bättre på att bemöta alla sorters människor även sådana med ett avvikande beteende. 
 Större mångflad i personalgruppen matchar besökarna och underlättar i mötet. 

Kommunikation:  

 Gör det lättare för besökarna att hitta både till böcker och till rätt disk genom tydligare 
skyltning. 

 Alla måste kommunicera samma budskap utåt och det är viktigt med 
omvärldsbevakning. 

 Vi behöver bli bättre på att sprida våra budskap gällande t ex program och medieutbud.  
 Vi behöver skapa ett större nätverk för samarbete. 
 Större mångfald inom personalgruppen som speglar samhället i övrigt underlättar både 

skriftlig och verbal kommunikation. 

Miljö:  

 Undersökningar visar att besökarna går till biblioteket för att hitta lite lugn & ro i dagens 
mediebrus, m.a.o. fler tysta, ombonade och individuella sittplatser. 

 Uppfräschning av bibliotekslokaler. 
 Vårda din kontorsplats. 
 Vi ska rusta oss att möta våra låntagare i en väl fungerande miljö där vi har böcker och 

möbler som passar för ändamålet. Även den psykosociala miljön bör vara på topp. 
 Fräscha lokaler även för filialer. Ofta enbart hopplock inredningsmässigt. 
 Konkreta arbetsbeskrivningar för ett hållbart arbetsliv. 
 Fler ”mysiga” sittplatser i biblioteket. 
 Mer växter och färg. 

Produkter:  

 Kärnverksamheten måste lyftas fram mer genom fler boktips/boksamtal i alla former 
(på nätet, biblioteket, bokcaféer etc.). 

 Ännu fler medier och ännu bättre program. 
 Köp fler köböcker. 
 Det gäller att få nya produkter snabbt för att vara en plats att räkna med i konkurrens 

med nät och bokhandel. 
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 Tydligare skyltning av våra ”produkter” och tjänster. 
 

28 feb Oskarshamn   

Produkter 

Enhetlig skyltning 

Gallring! 

Less is more 

Synliggörande presentationer 

Fräscha produkter 

Mer aktiviteter 

Mer bilder för barna på skyltar 

Bättre DVD-skyltning 

Beteende 

Se besökaren 

Högljudda telefonsamtal 

Se besökaren 

Hölm 

Avbryta det man gör 

Privat personlig sfär med låntagaren 

HÖLM 

Undvik privata samtal 

Konsekventa regler 

Kommunikation 

Formulering på kravbrev/kvitto 

Förbättra förenkla hemsidan 

Snabba svar! 

Mellan personal internt 

Regler/budskap 

Lika till alla 

Skyltning gentemot anv.perspektiv 

Samma information från all personal 

Förenkla katalogen (mer användarvänlig) 

Miljön 

Attraktiv entré 

Skyltning 

Barnanapassade hängare 

Tonårshörna 

Tydlig skyltning 

Personal i närheten 

Kunna lämna böcker direkt till personalen om man vill  

Skyltning 

Klargörande 

Rent 

Välkomnande 

Toaletter (rena) 

Mer krut på entrén både utvändigt och invändigt 

Disken synlig men mindre dominant 
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5 mars Emmaboda 

Produkter 

Skylta media och information 

Erbjuda olika medier och tjänster 

Paketera produkten 

Fungerande IT + support 

Ordna fler aktiviteter 

Fungerande teknik 

Större anslag 

Var tydlig med att vi tar emot inköpsförslag 

Bra temperatur, luft och belysning 

Attraktiva skyltningar 

Beteende 

Positivt bemötande 

Namnskylt 

Kommunicera rakt utan fackuttryck 

Fokusera mer på besökaren 

Tid för "debriefing", diskussioner och fortbildning 

Fullt fokus på låntagaren 

Ta klagomål på allvar och göra något åt det 

Lyssna på låntagaren 

Ut bland hyllorna 

Alla gör 

Behandlar alla lika 

Kommunikation 

Ögonkontakt 

Tydligare skyltning 

Foton + namnskyltar 

Gemensamma riktlinjer för kommunikation, t.ex mail, telefon eller direkta mötet 

Visa vår mångfald 

Beslut förankrade bland personalen 

Enighet i gruppen 

Dialog 

Tydlighet i text och tal 

Feedback 

Tydligt regelverk 

Hålla kvar blicken, inte vända ryggen förrän mötet är avslutat 

Miljö 

Tydlig skyltning och diskplacering 

Bemötande sitter i väggarna 

Inbjudande entré, få hjälp av inredningsarkitekter 

Ljust och luftigt 

Anpassat till behov 

Kafé  
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13 mars Ljungby 

Produkter 

Produkter anpassade utifrån användarnas behov 

Uppmuntra till mer inköpsförslag 

Utbildning 

Informera om andra sätt att läsa 

Fortsätta ta emot besökarnas önskeål 

Fler återlämningsställen 

 

Allmänt biblioteken regionen:  

Större utbud av E-böcker facklitteratur och bättre villkor för biblioteken vad gäller e-böcker 

 

Markaryd:  

Bredda utbudet av ljudböcker för ungdom 

Film för vuxna 

Beteende 

Tillmötesgående 

Mer uppsökande 

Arbeta på ett gott första intryck 

Bekräfta besökaren 

Positiv - hälsa - ögonkontakt 

Personalen ska synas 

Mindre vi/dom-känslor 

 

Allmänt biblioteken regionen:  

Få ovana besökare att känna sig hemma 
 
Markaryd:  

För att bättre introducera utlåningsautomaten, ha dubbelbemanning vid besökstoppar 

Arbeta med automaten under öppettid för att väcka intresse och som demonstration, ex lån till 

institutioner 

Kommunikation 

Fler arbetar med webb - aktiva i sociala medier 

Utveckla arbetet med sociala medier 

Hemsidan 

Bemötande 

Se till att besökaren får reda på det den VERKLIGEN vill 

Fråga om man behöver mer hjälp 

 

Allmänt biblioteken regionen:  

Marknadsföra Arena 

 

Markaryd:  

Marknadsföra och informera om utlåningsautomaten 
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Miljö 

Skyltning av olika slags material 

Lättare att hitta, skapa mer rumskänsla 

Rum att stanna kvar i 

Anpassade lokaler 

Mer lyhörda 

Förbättra skyltningen 

Belysning 

 

Allmänt biblioteken regionen:  

Oväntade inslag i skyltning och hyllor 

Skapa fast blickfång med överraskande oväntad skyltning 

Mervärde genom att exponera olika medier på samma tema tillsammans 

Vid nybyggnation skapa rum för lek o rörelse i anslutning till barnavdelning. 

 

Markaryd:  

Seniorfåtölj  

Hyllbelysning filialer 

14 mars Växjö 

Produkter 

Kolla hela utbudet 

Omvärldsorientering 

Vad behöver målgrupperna? 

Arena 

Erbjuda det oväntade 

Lyhörd i urval 

Snygg exponering av medier 

Fungerande tekniska lösningar för självbetjäning 

Beteende 

Se tillgänglig ut 

Kan jag hjälpa till? 

Lotsa låntagaren till rätt person 

Större användaranpassning 

Ha en aktuell bemötandepolicy, externt och internt 

Bra bemötande 

Ha kul på jobbet 

Ta hand om personalen så de kan ta hand om besökarna 

Kommunikation 

Mer kreativ skyltning 

Tydlig vägledning 

Satsa mer på första mötet 

Öppna en chatt 

Användarvänlig hemsida 

Enhetlig grafisk profil 

Klagomålshantering 

Gå utanför biblioteket 

Skylta i disken mer effektivt och nytt 
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Miljö 

Välkomnande miljö 

Gratis toaletter 

Olika ljudzoner 

Välkomnande entré 

Rent och snyggt 

Bättre skyltning till våra medier m.m 

Trivsam, välkomnande 

Fungerande teknik 

Låga hyllor 

Tillgängligt 

Ronneby 19 mars 

Produkter 

Fler vågar prata för varan (boken, tjänster) 

Hela och rena böcker 

Arrangemang dagtid 

Studievägledare på bibliotek 

Tips på liknande böcker i en söktjänst på bibl. hemsida 

Bättre exponeringsmöjligheter 

Följa aktuell medieplan - ger fräscht bestånd 

Fungerande datorer och skrivare 

Beteende 

Hälsa på alla som kommer in i biblioteket - få ögonkontakt 

Mer kunskap om bemötande --> bättre kundmöte 

Jämnare bemötande 

Mer personal som möter kunden --> mindre stress 

Gemensamma regler för servicenivå och låneregler 

Lyhördhet för kontakt 

Kommunikation 

Bättre skyltning 

Marknadsföra biblioteket på arbetsförmedlingen 

Översatta blanketter 

Marknadsföra biblioteket utanför väggarna 

Tydlig servicenivå 

Fungerande teknik 

Bra och snabb support 

Dialog med låntagaren, alltid ge svar 

Tydlig exponering av medier 

Miljö 

Olika slags läsplatser 

Mysigt, tyst rum 

Välstädat 

Bättre och större ytor 

Kreativa rummet - även digitalt 

Inspirerande 

Datorer 

Mer mysfaktor 

Sitt- och arbetsplatser 
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Café 

Tysta läsplatser 

Viktigt med fysisk miljö - MÅNGA möjligheter till förbättring 

20 mars Olofström 

Produkter 

Info på olika språk 

Uppdaterad, fungerande teknik 

Uppdaterad medie 

Köpa in aktuella, nya böcker 

Olika sorters medier 

Beteende 

Service i fokus 

Låntagaren i fokus 

Professionellt bemötande 

Rutiner på gott bemötande, ex. vid kö 

Stöd i rutiner och policy kring bemötande 

Utbilda i t.ex konflikthantering 

Kunden i centrum 

Kommunikation 

Rutiner för kommunikation internt och externt 

Tydlighet 

Digital kommunikation - rutiner, t.ex e-post 

Lyssa och fråga vid tveksamhet 

Ge tydliga besked 

Ta hänsyn till olika behovsgrupper 

Miljö 

Estetiskt tilltalande 

Upplevelse, konst 

Överraskningar 

Prydlig, tydlig miljö 

Olika rum för olika behov 

Attraktiv och anpassad 

Lyfta fram allt vi har att erbjuda 
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Vad är biblioteket idag och vad vill vi vara om 5 år? 

I övningen med personlighetsmodellen var det ganska stor variation mellan de olika seminarierna – 

och de olika grupperna. När man sammanställer underlaget kan man dock se ett par tydliga trender. En 

övervägade andel av markeringarna för var biblioteket befinner sig idag hamnar mot eftertänksamhet 

och de flesta i rutan för ”administratören”. Det finns också en tydlig vilja att förflytta sig mot det övre 

högra hönet, ”kreatören”. Sammantaget kan man konstatera att den egna organisationen inte är helt 

överens om självbilden men att det finns en tydlig ambition av att bli mer föränderliga och mer 

entusiastiska.  

 

Här är en sammanställning över personlighetstyperna i modellen: 

 

Personlighetstyp  Beskrivning  

 

 

Idealisten  Emotionellt rörlig, känslig, vårdande och mottaglig för intryck.  

 

Eldsjälen  Känslostyrd, energi, beslutsam, kraftfull, intuitiv.  

 

Drömmaren  Filosofisk, frihet, nyfiken, utmaning, rastlös, oansvarig.  

 

Upptäckaren  Entusiast, orädd, impulsiv, modig, självupptagen.  

 

Byggaren  Kreativ, framåt med stark skapardrift. Viljestark, självförtroende,  

 behov av att bli sedd av sin omgivning.  

 

Karriäristen  Ambitiös, målmedveten, uthållig, kylig, principfast, praktisk, metodisk.  

 

Materialisten  Stabilitet, trygghet, vill äga, praktisk, realistisk, metodisk, plikttrogen,  

 uthållig, principfast.  

 

Analytikern  Praktisk intelligens, urskiljnings- och sorteringsförmåga, ordning och  

 reda, vill klassificera.  

 

Humanisten  Originell, oberoende, sanningssökare, upplysare, distans, självständig.  

 

Kommunikatören  Eftertänksam, öppen, okonventionell, nyfiken, gillar mänskliga 

relationer.  

 

Diplomaten Söker partnerskap, gott samarbete, är lyhörd, talangfull, intuitiv.  

 

Sökaren  Känslig, mottaglig för intryck, stämningskänslig, förvirrad,  

 inte målstyrd.  
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Idag: 
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Om 5 år:
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Hur ska vi förflytta oss 

När vi konstaterat att det finns en ambition att förflytta sig i personlighetsmodellen är den naturliga 

följdfrågan hur. Hur lämnar vi de starka inslag av ”kommunikatörern” och ”humanisten” som vi har 

idag för att få större inslag av ”idealisten” och ”eldsjälen”? Vilka egenskaper är det som vi vill åt och 

vad är det som vi vill komma bort från? Här finns ett antal frågeställningar som organisationen bör 

jobba vidare med. 

Förflyttning: 

 
 

 


