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Dialogseminarier våren 2010 
Summering av objektiva resultat för arbetet med en enad bild av biblioteket. 
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Bakgrund:  
Bilden av biblioteket som kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och 
som en demokratiskt arena för alla är Futurums övergripande målbild. Denna målbild har varit 
utgångspunkten i alla resonemang parallellt med helhetsperspektivet, alltså inte det lokala biblioteket 
utan biblioteksverksamhet i de tre länen i sydost generellt. 

Metodik:  
Att arbeta med ett underifrånperspektiv genom dialogforum skapar utrymme för reflekterande praxis 
där gruppen självmant kan formulera problem och lösningar ur dilemman/situationer som de möter i 
den dagliga verksamheten.  
 

Syfte: 
Syftet med övningarna är att: 

• Väcka nya tankar 
• Förändra invanda beteende- och tankemönster 
• Öppna upp för nya infallsvinklar 
• Tillvarata den tysta kunskapen 
• Ge utrymme för icke formella ledare att få uttrycka sina tankar 
• Synliggöra skillnader i synsätt mellan kollegor 
• Öka insikten om vikten av enhetlig kommunikation. 
• Skapa medvetenhet om att jag som individ är en viktig ambassadör för varumärket 
• Förstå vad ett varumärke är 
• Öka insikten om vikten av fokus 
• Förstå att målgruppsprioritering är viktigt för tydlighet och resultat 
• Skapa förståelse för att organisation och kommunikation går hand i hand 
• Utgå från ett underifrånperspektiv som lägger grunden för delaktighet, förståelse och 

acceptans i det fortsatta arbetet. 
 

Mål: 
Det övergripande målet som helhet är att genom delaktighet skapa underlag för en enad bild av 
biblioteken där alla medarbetare förstår att ett varumärkes starkaste komponent är löftet vi ger våra 
målgrupper och att det löftet måste infrias. Brand och trademark i symbios. Genom dialogseminarierna 
samlas information in som bildar underlag för utveckling av kärnvärden, löften och framtida 
kampanjer.  
 
Underliggande mål som förverkligas genom seminarieformen är att mötas över ämnesgränser och att 
genom dialogen, som arbetsuppgifterna i kompendiet kräver, skapas kvalitet genom att alla resonerar i 
samma riktning – i alla fall med likvärdigt utgångspunkt. Målet är inte att nå konsensus i alla frågor då 
vägen dit, dialogen och tankeutbytet är minst lika viktigt som målet. I detta kreativa möte grundläggs 
potentialen för en sammanhållen, enad bild av framtidens bibliotek. 
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Process: 
• Förstudie 
Avstämning med styrgruppen 
 
• Arbetsmaterial och grundupplägg förankras i styrgruppen 
• 10 dialogseminarier genomförs runt om i sydost. 
Analys och diskussion. Återkoppling till Elisabeth och Christer. 
 
Återkoppling till styrgruppen 21 juni. 
Återkoppling till referensgruppen 
Återkoppling till seminariedeltagarna 
Diskussion. 
 
Möte med kampanjgruppen (augusti). Kampanj utformas (sept/okt). 
 
Utveckling av klusterkampanjer (2011) 
Intern förankring, organisatoriska konsekvenser. 
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Resultatredovisning 

Resultat för övning 1. Vilka produkter/tjänster attraherar dagens besökare? 
Ett bibliotek är så mycket mer än enbart böcker… 
För att vidga vyerna och skapa dialog i grupperna kring produkter,tjänster och erbjudande fick 
deltagarna en lista på 88 produkter som idag finns på biblioteket. 
Uppgiften var att utifrån nuläget och ett identitetsperspektiv enskilt välja ut de 20 produkter som är 
viktigast för dagens kunder. Alltså varför kommer våra kunder till oss idag? Vilka produkter/tjänster 
attraherar dem? 
Deltagarna svarade utifrån sin samlade erfarenehet och kunskap från det dagliga arbetet. 
När man enskilt valt 20 produkter diskuterade gruppen vilka 10 som är de viktigaste samt viktade dem 
i ett cirkeldiagram. 

Resultat:  

 
1. Tillgång till alla medier 
2. Gratis 
3. Alla är välkomna 
4. Datorer med internet 
5. Tidningar- och tidskrifter samt lån av böcker 

 
Ovanstående dominerade i alla forum. Grupperna valde även att inkludera närliggande kategorier i 
ovanstående. 
 
På följande platser, utan inbördes rangordning (då de var väldigt likvärdigt prioriterade) kom: 

6. Fjärrlån 
7. Skolbesök – man resonerade även mycket kring barnperspektivet  och sagostunder. 
8. Referens- och informationstjänster 
9. Boken kommer/bokbussen 
10. Upplevelser, kulturupplevelser, evenemang. 

 
Utöver ovanstånde diskuterade, släkforskning, förtroende, kvalitet och andrum samt caféverksamhet. 
Produkter som noterades som saknades: barnverksamhet 
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Resultat för övning 2.  

Vilket centrum dominerar idag samt vilket centrum vill vi vara i morgon? 
Denna övning gav utrymme för mycket intressanta och intensiva diskussioner. Frågan är inte lätt och 
det är den uppgift som även visade allra störst skillnader mellan individerna. 
Grupperna fick välja mellan givna definitioner av biblioteket som : 

• Kulturcentrum 
• Informationscentrum 
• Kunskapscentrum 
• Socialt centrum 

 

Resultat övning 2A: IDAG.  

Följande centrum dominerar idag utifrån vad grupperna anser att besökarna uppfattar biblioteket som: 
1. Socialt centrum 
2. Kulturcentrum 
3. Kunskapscentrum 
4. Informationscentrum. 

 
 

Totalt sett fanns det 7 grupper (av 80) som givit alla centra 25% vardera. Dessa är ej inkluderade i 
beräkningen då de fördelar sig jämnt och inte påverkar resultatet. 
 
Det var en  stor spridning i grupperna och å ena sidan dominerade socialt centrum en grupp, samtidigt 
som en annan grupp prioriterade informationscentrum. Avgörande är vilken innebörd man lägger i 
begreppen. Polariseringen är påtagligt som paradox till dem som väljer 25% vardera.      
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Resultat för övning 2b.  

Vilket centrum vill ni vara i morgon? 
Nu fick grupperna använda mer av egna åsikter och fundera kring vad de vill vara, alltså profilen, i 
morgon för att uppfylla Futurums övergripande målbild. Helhetsperspektivet är utgångspunkten. 
 
Efter att ha summerat varje forum och därefter slagit samman alla resultat visar det sig att synen på 
vilket centrum som de vill vara i morgon är: 

1. Socialt centrum 
2. Kulturcentrum 
3. Kunskapscentrum 
4. Informationscentrum 

Men en stor andel, 17 grupper, valde att prioritera 25% vardera. Av 80 grupper valde 21% att dela 
cirkeln i fyra lika stora delar. Övervägande hade det sociala centrat ökat och kulturcentrat tagit plats på 
bekostnad av informationscentrum och kunskapscentrum. Om nuläget speglade dominans av socialt 
centrum , ca 40%, följt av kulturcentrum, 30%, kunskap 15 % och information 15%, präglades 
framtiden av en dominans där socialt centrum blir 50%, kulturcentrum 35% och resterande 15% delar 
på kunskap och information. 
 
Det betyder att socialt centrum ökar tillsammans med kulturcentrum på bekostnad av kunskap och 
information. I resonemangen på seminarierna sa deltagarna att kunskap/info finns på så många andra 
platser, då främst internet.  
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Summering av övning nr 1 och 2: 
 
Viktigaste produkterna är: 

1. Tillgång till alla medier 
2. Gratis 
3. Alla är välkomna 
4. Datorer med internet 
5. Tidningar och tidskrifter samt lån av böcker 

 
Övervägande hade det sociala centrat ökat och kulturcentrat tagit plats på bekostnad av 
informationscentrum och kunskapscentrum. Om nuläget speglade dominans av socialt centrum , ca 
40%, följt av kulturcentrum, 30%, kunskap 15 % och information 15%, präglades framtiden av en 
dominans där socialt centrum blir 50%, kulturcentrum 35% och resterande 15% delar på kunskap och 
information. Det betyder att socialt centrum ökar tillsammans med kulturcentrum på bekostnad av 
kunskap och information. 

Reflektion: 
Viktigt att notera är de resonemang som diskussionen kring centra bygger på utgår väldigt mycket från 
vad vi väljer att lägga in i begreppet. Störst polarisering fanns mellan socialt och information. Man var 
antingen för den ena linjen eller den andra. Kunskap och kultur blev i majoriteten av fallen en 
underordnad grupp. Värt att notera är att utbildningen är fokuserade på kultur- och 
informationscentrum.  
 
 
 
 
 
 



  

Kreation AB  
  
Norra Långgatan 1, 392 32 Kalmar, Tel +46 (0) 480 42 60 50 

SÖKVÄG: 
PRODUKTIONER:Regionforbundet:10_0106_Varumärke 
bibliotek:arbetsfiler:resultat_rapport_21juni:objektiv_deltagare_summering:objektiv_sumering_deltagare.docx 

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

              Sida 9(27) 

 
 

 

Framtiden. Vår profil i morgon. 

Resultat för övning 3. Vilka är våra prioriterade målgrupper? 
För att kliva vinnande in i morgondagen krävs det besökare till biblitoteken. Vem/vilka är framtidens 
prioriterade målgrupper för biblioteken? Helhetsperspektiv och Futurums övergripande målbild var 
utgångspunkten för övningen. 

Resultat:  

Om det fanns skillnader mellan grupperna avseende centra var samstämmigheten kring prioriterade 
målgrupper för att infria Futurums övergripande målbild desto mer homogen. Alla nedan angivna 
målgruppskaraktärer fick mellan 7-9 röster. Dvs forumets gemensamma målgruppsprioitering = 1 röst. 
 
Målgrupper som nämndes, men som ej finns med bland de 8:  
 
De målgrupper som fick 1 röst var: 
• Den kreativa 20-åringen 
• Den engagerade föräldern 
 
5 röster fick: 
• Den långtidsarbetslöse 40-åringen.  
 
Värt att notera:  
Genomgående valde ALLA att aktivt satsa på nya grupper som inte är så starka och som inte besöker 
biblioteken frekvent. Deltagarna valde inte primära A-kunder, dvs kulturintresserade kvinnan och 
engagerade föräldern. Resonemanget byggde på att ”de kommer i alla fall”. Dock fick bokälskaren 
rollen som närbesläktad med kulturintresserade kvinnan och blev 1 av 8 prioriterade grupper. 
 

Följande 8 målgrupper ansågs mest viktiga för framtiden:  
1. Den oerfarne (8 röster) 
2. Den identitetssökande tonåringen (9 röster) 
3. Den stressade småbarnsföräldern (7 röster) 
4. Det nyfikna förskolebarnet  (9 röster) 
5. Den digitala analfabeten (8 röster) 
6. Daisy- och storstilsläsaren (8 röster) 
7. Den kommunplacerade flyktingen (9 röster) 
8. Bokälskaren (7 röster) 
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Persona för våra prioriterade målgrupper 
För att kunna kommunicera mer riktat, medvetet och effektivt måste du lära känna personen du vänder 
dig till. Idag sker det omedvetet och intuitivt, medan vi tror att en ökad medvetenhet åstadkommer ett 
mer positivt resultat. Fakta visar (berättade Ljungby bibliotek)  att ca 80% av besökarna som fått hjälp 
av personalen är missnöjd med hjälpen de fått. Och då har de ändå vågat fråga/be om hjälp! 
Ju tydligare du är som avsändare och ju tydligare bild du har av mottagaren, desto mer ökar 
möjligheten att ni kommunicerar positivt och blir nöjda bägge två. 
 
Grupperna fick klä karaktärerna med egenskaper, ge dem kött och blod baserat på sina samlade 
erfarenheter. I summeringen har vi tagit hänsyn till alla gruppers samlade bild av varje enskild 
karaktär. Många karaktärsdrag kommer igen och därför inte skrivits ner som dubletter, men samtliga 
kompendier från gruppledarna har vi gått igenom. 
 

  

  

Konkreta förslag 
Till varje målgrupp har vi sedan summerat svagheter idag och styrkor imorgon. Fantastiska tips på hur 
en bra verksamhet kan bli ännu bättre i morgon! Många av förslagen går att genomföra direkt utan 
speciella åtgärder, medan andra kräver förändringar, nya prioriteringar etc. 
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Den oerfarne 
Medelålders man 
 
Intressen: sport, jakt, fiske, bilar, motorer, spel och dobbel, film och TV, jobbet, träffa kompisar, 
snickra, huset, båten, sommarhuset, 
 
Åsikter: politikerna ljuger, bra karl reder sig själv, för mycket arbetslösa invandrare, 
 
Saker som engagerar: motortävlingar, jaktkvoter, fisketips, fotbolls-VM, barnen, familj, miljöfrågor, 
annonser i lokalpressen och insändare 
 
Saker som irriterar: kultursnobbar, fallskärmsavtal, taket som läcker, teknik som krånglar, 
pappersarbete, bensinskatten, parkeringsavgifter, hänvisningar till www, byråkrati, 
myndighetskontakter, 
 
Drömmar: resa, vinna på tipset, träffa en kvinna, snygg bil 
 
Behov i livet: frihet, resor, älgjakten, nyheter, sport på TV 
 
Uppskattar med biblioteket: gratis, serviceinriktat, ljudböcker, har ingen aning 
 
Saknar på biblioteket: lämna ljudböckerna på macken, ej behöva åka in till biblioteket, café, 
medborgarcentrum för olika ärenden och kontakter 

Svagheter idag: 

Inget café 
Mycket teknik 
Intressanta arrangemang 
Svårt nå personalen bakom disken 
Lite tid att visa utbudet 
Dålig merförsöljning 
Bristande marknadsföring av verksamheten 
Osynligt i samhället 
Ologisk uppställning av media 
Högtravande 

Styrkor i morgon:  

Café 
Mer tillgänglig personal 
IT-introduktion kring ex betala räkning på nätet 
Tydliga manual 
Temaevenemang 
Faktaseminarier 
Flexibel återlämning 
Gratis 
Trevlig plats att gå till 
Utbud/arrangemang som lockar 
Stimulerande miljö 
Aktuell information opac intresseområden knyts till litteraturlistor 
Påminnelse vis SMS om arr samt returnera böcker 
Biblioteket kommer till målgruppen och inte väntar passivt 
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Den identitetssökande tonåringen: 
Intressen: kompisar, musik, Fb, MSN, idrott, fester, sova, djur , kärlek, sex, film, Lan,utseende, 
vampyrer 
 
Åsikter: tydliga ställningstagande, mot djurförsök, mot orättvisor, livet ska vara enkelt, mindre läxor, 
det är viktigt att vara lyckad, viktigt att se bra ut. 
 
Saker som engagerar: djur, orättvisor, jämställdhet, skolmaten, sport, utbildning, framtida jobb, 
åsikterna varierar ofta och snabbt men de är kategoriska, 
 
Saker som irriterar: lärare, föräldrar, regler, för lite pengar, åldersgränser, vuxenvärlden, 
 
Drömmar: resa, roligt jobb, bli berömd, vara med i TV, frihet, idoler, kärlek, 
 
Behov i livet: synas, bli sedd, respekterad, accpeterad för den jag är, trygghet, stimulans 
 
Uppskattar med biblioteket: dator, internet, böckerna, tidningar, spel, gratis, tillflyktsort, tv-spel, 
fantasybäcker, hjälp  vid disken, poseicafé, poetryslam, kravlöst,  
 
Saknar på biblioteket: tonårshörna, fik att träffas på, sköna kuddar och soffor, fler datorer, hörlurar, 
grupprum, att fö häras, fri lånetid, spännande föreläsningar med roliga personer, billigt fika 

Svagheter idag: 

Inget café 
Bemötande är stelt, personalen förstår inte tonåringar/ Dålig kunskap om målgruppen 
Dålig service 
För få datorer 
Tråkig miljö och för tyst 
Trista arrangemang 
Regler 
Vuxna och barn dominerar, var finns saker för mig? 
Personalen kan inget om sociala medier 

Styrkor i morgon:  

Café 
Fler datorer 
Upplevelser 
Arrangemang 
En scen 
Möjlighet att ställa ut egna saker 
Speaker´s corner 
Snabbhet 
Bättre teknik 
Boka bärbar dator 
Flexibla regler 
Samverkan skola, fritidsledare och bibblan 
Delaktighet i utbudet, kunna påverka mer 
Sköna soffor, tonårsrum med häng och snack, musik och samvaro 
Riktad verksamhet som verkligen passar målgruppen, sluta tvinga med till ”god litteratur” 
Spännande exponering 
Nya snabbare datorer 
Grupper som träffas, ex målargrupp, skrivargrupp, musikgrupp etc. 
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Den stressade småbarnsföräldern 
Intressen: barnen, resor, upplevelser, hus, inredning, matlagning, väninnorna, läsa, handla på nätet, 
shoppa second hand, ekologisk mat, karriär, matkasse med snabba middagar, film för hela familjen 
 
Åsikter:föräldraledigheten ska delas, jämställdhet, offentliga sektorn har för låga löner, 
 
Saker som engagerar: barnen, förskolan, miljö- och klimatfrågor, FB, MSN, ekonomi, 
mulleföreningen, pedagogik i skolan, matpriser, kollektivtrafik, sopsortering, gemensamma 
tvättstugan, nyttig mat utan tillsatser/E – nummer, jobbet/karriären, kollegorna och deras barn 
 
Saker som irriterar: dålig lokaltrafik, bristande genuskunskaper hos förskolepersonal, köer, 
pensionärer, öppettider på dagis, försäkringskassan, gnälliga barn, saker som krånglar, tidsbrist, 
 
Drömmar: mer ledig tid med barnen, gå på målarkurs, utveckla intressen, städhjälp hemma, aupair, 
semester, ostörd sömn 
 
Behov i livet: mer egen tid, lugn och ro, bra boende, naturen, gemenskap med andra kvinnor, 
barnpassning, äldre mentor, vill gärna ha hög standard 
 
Uppskattar med biblioteket: breda utbudet av barnböcker, bra miljö, trevligt utflyktsmål, snabba 
tips, sagostunder, sångstunder, lekhörna, romaner i anslutning till barnavdelningen, kulturell 
verksamhet för barn, självservice 
 
Saknar på biblioteket: café, fler aktiviteter, öppet på söndagar och mer på kvällar när hon har tid, 
mer teater, barnvakt med sagoläsning, hjälp med läxläsning, aktiviteter för föräldralediga, kurser i 
matlagning, föreläsning i föräldrakunskap, lättförståeliga system för ökad självservice, media som 
TV/damtidningar tipsat om 
 

Svagheter idag: 

Öppettider 
För kort lånetid 
Väntetid 
För få barnaktiviteter 
Fler ex av populära barnböcker 
Svårt att hitta 
För få färdiga bokkassar 
Brist åpå självservice 
Tillgänglighet 
Avståndet i lokalen mellan barn och vuxenlitteratur 

Styrkor i morgon:  

Bättre öppettider 
Fler ex av populära böcker 
Fler aktiviteter 
Snabbkassa 
Trevligare miljö med fik 
Trygg miljö 
Mer personal ute 
Bättre bemötande 
Möjlighet att lära känna nya människor 
Självservice på nätet 



  

Kreation AB  
  
Norra Långgatan 1, 392 32 Kalmar, Tel +46 (0) 480 42 60 50 

SÖKVÄG: 
PRODUKTIONER:Regionforbundet:10_0106_Varumärke 
bibliotek:arbetsfiler:resultat_rapport_21juni:objektiv_deltagare_summering:objektiv_sumering_deltagare.docx 

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

              Sida 14(27) 

 
 

Bättre webbinformation 
Färdiga paket- ”bokliga goodiebags” 
Möjlighet att ha barnkalas 
Paketlösning matplats/café,faktaböcker, barnbäcker 
Filmen till fredagsmyset 
Läslyxväska att hämta på förskolan 
Möjlighet att vara med på bibblans FB-klubb som ständigt är aktuell 
Lyhörd för förälderns önskemål 
Multimediakiosk för flera ärenden, ju mer du kan göra på bibblan desto bättre 
Brevlåda att posta fysiska brev i 
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Det nyfikna förskolebarnet 
Intressen: leka, spela spel, barnprogram, djur, sagor, familjen, sjunga, måla, dinosaurier, vara i 
simhallen, uppfinningar 
 
Åsikter: kan själv, det ska gå fort, allt ska vara  rättvist, alla ska vara snälla, 
 
Saker som engagerar: familj, kompisar, godis, glass, kläder, prinsessor och prinsar, julafton och 
tomten, födelsedagen, fredagsmys, åka på semester, melodifestivalen, ridlektioner, Legoland, att prvöa 
om man kan själv,  
 
Saker som irriterar: att vänta, att vara tyst, vuxna som bestämmer, orättvisor, förbud av olika slag, 
att lägga sig tidigt, äcklig mat, bråkiga killar, lillsyrran som sabbar i mitt rum 
 
Drömmar: eget djur, egen dator att spela på, bli prinsessa eller polis, bli rik och köpa allt 
 
Behov i livet: omsorg, trygghet, kärlek, stabilitet, att bli sedd, uppmärksamhet 
 
Uppskattar med biblioteket: eget lånekort, att få låna själv, sagostunden, pussel, gå i trappan själv, 
barnteater, att personalen hälsar på MIG 
 
Saknar på biblioteket: lekrum, att få springa, speldatorer, leksaker, det ska vara lättare att hitta, café, 
kryp-in platser, målarplats och skaparverkstad, bygga koja, längre lånetid, fler böcker, kuddar och mys 

Svagheter idag: 

Lek- och mysrum 
Svårt att hitta 
Öppettiderna 
Inte barnanpassat 
Störa möbler och hyllor 
Kan ej springa 
Kan ej lyssna på musik 
Krångligt 
Förutsägbart 
Sur personal 
Blir nertystad 

Styrkor i morgon:  

Rum för olika aktiviteter 
Bättre skyltning, ej SAB, istället symboler/bilder 
Tema och regelbunda aktiviteter 
Bättre öppettider för hela familjen 
Dinosaurietema 
Skaparverkstad 
Planerade roliga aktiviteter som ansiktsmålning, maskerad, 
Mer barnteater 
Musiklyssning 
Sagoläsning 
Med pyssel 
Uteplats/lekplats ute med picnicmöjlighet 
Mindre regler, mer glädje och lust 
Pratrum där man kan få skrika och dansa 
Familjeaktiviteter 
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Bokcirkel för förskolan 
Utställning för barn 
Flexibla ytor 
Uppsökande verksamhet och allianser med ex BVC 
Hjälpsamt 
Överraskande 
Lekfull miljö 
Uppmuntrande och kreativ anda 
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Den digitala analfabeten 
60-årig kvinna eller man 
Intressen:  
hemmet, trädgård, barn, barnbarn, handarbete, plocka svamp, matlagning, hälsa/yoga 
naturen, dans, jakt, skogen, 
 
Åsikter: lika lön för lika arbete, bättre sjukvård, det var bättre förr, allmän ovilja till nya saker 
 
Saker som engagerar: orättvisor, familjefrågor, pension, hembygdsföreningen, barnbarnen 
fiskeföreningen, jaktdebatten, miljö, invandrarfrågor, tillsatser i maten; E-nummer 
 
Saker som irriterar: datorer behövs till allt, wwwhänvisningar, minskning av kontanter, 
ungdomsarbetslöshet, ringande i mobiler överallt, 3G-master, 
 
Drömmar: mer pengar, charterresor, kunna betala räkningar på nätet, åka till Allsång på Skansen, 
åka till Kanada på jaktresa, köpa en digitalkamera och hantera den 
 
Behov i livet: lugn och ro, bra hälsa, god mat, förstående familj, intellektuell stimulans, läsa 
veckotidningar 
 
Uppskattar med biblioteket: låna böcker och tidningar, läsa dagstidningar, veckotidningar, social 
gemenskap, bra utbud, fysiska böcker, personalen, eget lånekort, känner sig välkommen, boktips 
 
Saknar på biblioteket: orienteringskyltar, mer personlig hjälp vid datorn, café med öl, tyst läsrum 

Svagheter idag: 

Inget café 
Öppettider 
Svårt att hitta 
Avsaknad av IT-stöd 
Digital katalog 
För få läsplatser 
Ingen föreningsinformation 
För lite personlig service 

Styrkor i morgon:  

Café 
Kurser i IT samt föreläsningar med speciella intressen 
Bättre öppettider 
Tillgänglig och kunnig personal 
Tydligare skyltning 
Inköpsförslag 
Bättre vägledning 
Boka tid med bibliotekarie 
föreningsinformation  
prova på dag med tema som lockar  
seniorsurfardagar 
fler tysta läsrum 
fler genreuppdelningar av böcker för att enklare kunna hitta 
släktforskning 
föredrag 
Dating på bibblan- internetcafé och mötesplats
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Daisy- och storstilsläsaren  
45-årig dyslektiker alt. 70-årig kvinna. 
 
Intressen:  
idrott, natur, jakt och fiske  
kungahuset, historia, herrgårdsromaner, snälla deckare, blommor, katten, småkakor och kaffe, 
studiecirklar, föreningsliv, lokalhistoria 
 
Åsikter: skola och bibliotek måste bli bättre på att hjälpa och ge stöd 
Det var bättre förr, svårt att ta sig fram i samhället, boklistor, vill ha bättre färdtjänst, gratis är gott, 
gräsmattor ska vara finklippta 
 
Saker som engagerar: 
miljö, matpriser,  familj och barn, husdjur, mobbing, det ska vara ordning och reda, ekonomin både 
den egna och globalt 
Socialt patos, kungahuset, lokalnyheterna, samhällsfrågor, nya författare/böcker, vädret 
 
Saker som irriterar:  
höga ljud, trängsel, personalen har för lite tid, politiker, besparingar i äldreomsorgen 
allt ska göras via dator, våld, oengagerad personal, bra tv sänds för sent på kvällen, dålig snöskottning, 
ökad otrygghet, pensionen, kriminalitet i samhället, svårt att komma fram med rollatorn, 
 
Drömmar: resa, hälsa, kunna läsa trots handikapp, släktingarna ska hälsa på lite oftare, vinna på 
postkodlotteriet, 
 
Behov i livet: tystnad, vara frisk, litteratur som speglar mina intressen 
Familjen, hälsan, träffa vänner, gemenskap, 
 
Uppskattar med biblioteket: alla är välkomna, lugnt, gratis, serviceinriktat, boken kommer, böckerna 
skickas hem, gratis 
 
Saknar på biblioteket: för få böcker på daisy/storstil, svårt att nå upp till hyllorna, större mediautbud, 
mer personlig service, innehållsbeskrivning av daisyböckerna, mer hjälp med daisyspelaren, sociala 
aktiviteter, audioindex 
 

Svagheter idag: 

Inget café 
Svårt att hitta 
otillgängligt 
Handlingen framgår ej alltid 
Få vänta länge på hjälp 
Problem med tekniken 
Fördomar 
Dåligt med faktlitteratur 
Svåröppnade fodral till daisyböckerna 
Tråkiga inläsare 
Det krävs engagemang för att få del av service, vi ska vara mer proaktiva 
För få toaletter  
personalberoende för att hitta/låna 
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Styrkor i morgon:  

Café 
Teknisk kompetens 
Arrangemang som passar äldre 
Förstoringsglas vid bokhyllorna att låna 
Mer handikappanpassad lokal – hörslinga, skyltning, 
Boka personal som hjälper till 
Upplevelser 
Veckotidningar på Daisy 
Daisybokcirkel 
Samverkan med boenden, hemtjänst, syncentralen, vårdcentralen etc. 
Fåtöljer som är sköna att sitta i men som man kan komma upp ur själv 
Daisy i kombination med caféaktivitet 
Få böckerna direkt hem i datorn 
Färggranna/färgglada omslag 
Tydliga innehållsförteckningar 
Hembesök med utrymme för boksamtal och tips 
Mer lättanvända Daisyspelare som man kan låna gratis 
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Den kommunplacerade flyktingen  
Yngre man 
 
Intressen: läsa, hemlandet, musik, sport, ta körkort,  fotboll, familjen, matlagning 
 
Åsikter: svenska kulturen är svår, hemlandets politik, svenskarna är slutna, familjen är viktig 
 
Saker som engagerar: arbete, fritid, familjen, religion, utsatta människor som ex handikappade,  
nyheter från hemlandet, fotbollsresultat, politik, den egna situationen, mänskliga rättigheter 
 
Saker som irriterar: för mycket information, språket är svårt, svenskt beteende är svårt, inte kunna 
göra sig förstådd, Migrationsverket, svenskt byråkrati,fördomar, 
 
Drömmar: tala perfekt svenska, flytta tillbaka till hemlandet, försörja familjen, ta körkort, bli 
accepterad i svenska samhället, starta ett eget företag, stabilt liv, fåt ett bra jobb 
 
Behov i livet: bra familj, att bli sedd, bekräftad och accepterad, sociala kontakter, kunna göra rätt för 
sig 
 
Uppskattar med biblioteket: lugnt, välkomnande, tidningar på hemspråket, datorer med internet, 
möjlighet att faxa, språkböcker, lexikon, gratis, 
 
Saknar på biblioteket: café, mer aktiviteter, bönerum, fler utländska tidskrifter, att personalen kan 
fler språk, litteratur på hemspråket, musik på flera språk, fler datorer, mer öppet, tolkmöjlighet 
* några grupper konstaterar att de faktiskt inte vet. 
 

Svagheter idag: 

Inget café 
Begränsade öppettider 
För få datorer 
Personalens språkkunskaper 
Svårt att hitta 
För gamla böcker på hemspråket 
Inga arrangemang på egna språket 
Når inte kvinnorna 
För få lexikon 
Främmande bibliotekskultur 
Bristande kulturell kompetens hos personalen 

Styrkor i morgon:  

Café 
Gratis 
Social träffpunkt 
Bättre tekniska möjligheter, datorer med privat sfär 
Ökad språklig kompetens hos personalen 
Körkortsbok på flera språk 
Internationellt bibliotek i sydost tillsammans 
Visningar där vi bjuder in 
Fler media på flera språk 
Lättare att hitta, bättre skyltning 
Ökad samverkan mellan olika aktörer, föreningar, myndigheter 
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Nya svenskar i personalen 
Riktade stödgrupper via SFI 
Tolk 
Press display 
Dagverksamhet ”light” 
Bokpresentation på andra språk 
Språkcafé 
Internationellt utbyte 
Biblioteksvärdar 
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Bokälskaren 
Kvinna, 50-60 år 
 
Intressen: litteratur, kultur, mat, vin, skogspromenader, film, gott vin, människor och relationer, 
trädgård, resor, natur, musik och konserter, teater, kläder/mode, tv program som caféprogram, serier, 
barn; barnbarn, hälsa,  
 
Åsikter: kultur är viktigt, böcker utvecklar människan, bestämd i sina åsikter, ogillar MC Donald´s, 
ekologisk mat är bra, för mycket sport på TV, ganska konservativ 
 
Saker som engagerar: miljö, familj, djur, människorättsorganisationer, trender, relationer, 
djurplågeri, svältande barn, ideellt arbete, vädret, debatter, kolonilotten,  
 
Saker som irriterar: buller, trängsel, bristande hänsyn, dålig kollektivtrafik, kö, långsam service, 
ouppfostrade småbarn, småsaker, väntetid på böcker, ny teknik, biljettautomater 
 
Drömmar: resa jorden runt, ett gott liv, bra för nära och kära, tid att läsa, pengar, 
 
Behov i livet: stimulans, frihet, weekendresor, livets goda, mer tid, trygghet, bli berörd, samtal och 
dialog, föreningsliv, att tillhöra en grupp,  
 
Uppskattar med biblioteket: medieutbudet, atmosfären, personligt bemötande, litteraturutbudet, 
boktips, personalens engagemang, gratis, tillgängligt, en fristad med likasinnade 
 
Saknar på biblioteket: sköna sittplatser, fler evenemang, mer litteraturtips, bättre aktiviteter, 
vinrättigheter i caféet, mer personlig kontakt 

Svagheter idag: 

Ofräsch miljö. 
Inget café 
Svårt att hitta 
Okunskap hos personalen samt stressad personal 
Ensamhetskänsla 
Saknar sköna sittplatser 
Vinrättigheter 
Hjälp att testa nya media 
För få överraskningar 
För automatiserat 
Befintligt fjärrlån 

Styrkor i morgon:  

Café och bokcafé 
Bra skyltning 
Inbjudande 
Arrangemang 
Litteraturaftnar 
Författarbesök 
Uppdaterad kompetent personal 
Drop-in boktips 
Öpnna kurser i ny teknik 
Mer spontanitet och dynamik 
Utflykter till bokmässan 
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Funktionella lokaler 
Att bli sedd, igenkänd och bekräftad 
Vägledning av nya medier 
VIP-klubb med många olika arrangemang, Bokälskarens Vänner 
Aktivt arbete med ambassadörskap 
 
 

Resultat av övning 4+5: våra målgruppers persona samt svagheter idag - styrkor i morgon 
Gruppernas bild av respektive karaktär var mycket samstämmig. Många av exemplen återkom flera 
gånger. Detta är en mycket bra idébank att hämta konkret inspiration ifrån!  
 
Utöver det som står i kompendierna kom följande diskussioner fram under seminarierna: 
 
• Unga vuxna som målgrupp saknas. 
• Läsglasögon och förstoringsglas 
• Äldrevecka som tema 
• Singelkvällar och mötesplatser för ensamma 
• Microugn för att värma barnmat 
• Fotpallar 
• Öronlappsfåtöljer 
• Skapa ett ”inbjudande och levande vardagsrum” 
• Skapa lekhörna med dinosaurier, även ha det som tema. Varför inte kombinera dinosaurietema med 
målarverkstad och faktaföreläsningar? 
• Tekniska plattformar. Nya allianser med företag/verksamheter utanför biblioteket. Låt ex Telia 
komma och  hålla i ett föredrag om hur mobiler fungerar för olika målgrupper, ByggMax/Beijers kan 
hålla föredrag om trä- och hemmfixaren, Plantagen om trädgård, BVC-sköterska kan prata om 
föräldraskap osv. Vi måste inte kunna allting själv! 

 
 
 

”Vi måste våga utmana våra egna tankar. Det är faktiskt vår egna 
kultur som begränsar oss. Vi behöver våga mer, ta för oss, stödja 
varandra och uppmuntra varandras kompetens. Om vi inte bevakar 
våra revir hela tiden får vi mer plats för lust och glädje i vardagen!” 
citat från ett dialogforum 
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Forumens gemensamma värdeord 
 
Nedan redovisas de 4 ord som respektive forum valt att prioritera för tillmötesgå alla målgrupper i 
framtiden ur ett helhetsperspektiv. 
 
 
1. 
Serviceminded 
Nytänkande 
Kommunikativ 
Bra bemötande 
 
2.  
Lyhörd 
Kreativ 
Professionell 
Serviceinriktad 
 
3. 
Kompetent 
Lyhörd 
Kreativ 
Engagerad 
 
4. 
Lyhörd 
Kreativ 
Professionell 
Engagerad 
 
5 
Kompetent 
Engagerad 
Utvecklande 
Serviceinriktad 
 
6.  
Engagemang 
Professionell 
Lyhörd 
Välkomnande 
 
7. 
Lyhörda 
Kreativa 
Pedagogiska 
Kompetenta 
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8.  
Kreativ 
Kundfokuserad 
Engagerad 
Tillgänglig 
 
9. 
Engagemang 
Kompetens 
Kreativitet 
Kommunikation 
 
10. 
Användarfokus 
Nytänkande 
Professionalism 
Mötesplats 
 
 

Resultat av övning nr 6: fyra prioriterade kärnvärden 
 

1. Lyhörd 
2. Kreativ 
3. Kompetent 
4. Engagerad 

 
Ovanstående ord bildar basen för den värdegrund  på vilken kommunikationen, löftet och 
organisatoriska förändringar ska vila. 
 
Övriga ord som fanns med på tavlan men ej valdes som prioriterades. 
 

• nytänkade 
• serviceinriktad 
• flexibel 
• uppdaterad 
• förändringsbenägen 
• verkställande 
• omväxlande 
• öppen 
• förstående 
• drivande 
• omvärldsbevakande 
• tålmodig 
• kunnig 
• inspirerande 
• kundorienterad 
• positiv 
• effektiv 
• glad 
• respektfull 
• fantasifull 
• tillmötesgående 
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• målmedveten 
• hjälpsam 
• generös 
• intresserad 
• tydlig 
• personlig 
• pålästa 
• logistiska 
• envisa 
• samarbetsvilliga 
• inkännande 
• uppmärksamma 
• empatiska 
• nyskapande 
• kommunikativa 
• tekniska möjligheter 
• kvalitativ 
• aktuella 
• löftestrogen 
• vuxennärvaro 
• lyssnande 

Tagcloud av dialogforumets värdeord: 

 

 
 
Värdeorden ovan bildar basen för vilka värderingar vi kan lägga in i de fyra prioriterade kärnvärdena, 
som i sin tur, i kombination med övrig information från forumen, utgör grunden för löftet. Nästa steg 
är en övergripande kampanj med följande klusterkampanjer för att kliva vinnande in i morgondagen.
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Det ni gör bra idag ska ni göra ännu bättre i morgon, och kom ihåg att tydliga 
bitar har alltid en given plats.  

När andra pratat om framtiden jobbar ni med den! 

 

 

 
 
 
 
 
 
Malin Månsson och Fredrik Wiebert 
Kalmar 2010-06-21 


