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Marie Andervin
• Transformatör hos DigJourney

• Författare av boken Att leda digital transformation

• Utvecklare av metodiken Digital Maturity Matrix, 
transformationsprocessen och det lärande digitala 
mognadstestet

• Entreprenör och rådgivare



Vad har du lärt dig

Vad för insikter om 
din organisations 

digitala mognad har 
landat…

Vad har du/ni gjort i 
ditt team?

- 
Vad har 

du/ni 
Slutat 

att göra

+
Vad har 

du/ni 
Börjat att 

göra



Vilka nya frågor är/blir viktiga 
för dig och din verksamhet?

• Hur hinner vi kompetensutveckla oss/personal i 
den takt digitaliseringen kräver?

• Hur får vi in strategisk omvärldsbevakning av 
ungdomskultur?

• Vikten av tjänstedesign!
• Hur ska jag ha tid att jobba med detta på riktigt och 

tillsammans med personalen?
• Processverktyg - Digital canvas? Dvs hur anv som 

verktyg på smidigt sätt för att stimulera olika 
trippers

• Jobba mer utifrån målbilden 2023, den kändes bra 
att ta sin utgångspunkt i - gripbar

• Definiera kärnverksamhet - samma för hela 
regionen? = Målbilden?

• Reda ut vad vår kärnverksamhet är!
• Veta vad sluta med?
• Få ihop alla moduler osv. Som vi gått igenom 

under utbildningen
• Resonera kring Vad kan vi förändra? Vad kan vi 

INTE förändra?



Vad säger våra medborgare om 
oss när vi tagit våra bibliotek till 

nästa nivå 2023?” 

Järnvägsrälsen i vår tid
Vem finns vi till för?
Hur gör vi livet bättre för dem?
Var skapas störst värde?
Disruptiv innovation för era 
medborgare – som påverkar många 
och gör stor skillnad

Samskapande omvärldsbevakning
Tillgänglighet, Relevans, snabbhet
Svenskarna & Internet, Demokratiska 
samtalet, Omnikanal, Tjänstedesign, 
Det livslånga lärandet, VR

SWOT, Digitala mognadstestet. Ditt 
lärande
Verksamhetens digitala mognad i tre 
faser. Behovscentrerad 
innovationsmodell. 
Medborgarcentrerad möjlighet
HIPPON. BIG 5 – Innovativa 
Organisationen

Sluta, Fortsätta, Börja göra

Branschaktörers digitala positioner i 
relation till digital utveckling
Aktörer inom bildning. Röster från 
biblioteksvärlden. 

Synliggöra våra verksamhetsmodeller
Förstå strategiska utgångslägen
och hur vår styrmodeller påverkas



Syfte:  
Framtidssäkra biblioteksverksamheten 

Mål:  
 Utveckla kompetens för att leda digital    
 förändring 

• ha kunskap om vad digital transformation innebär för 
verksamheten 

• känna till metoder för att förändra sin egen 
verksamhet 

• förståelse för vilka förändringar som behöver göras 
inom verksamheten 

• få verktyg för att praktiskt leda arbetet med digital 
förändring 

• börja göra förändringar under programmet 
• kunna presentera ett förslag för det fortsatta arbetet 

med digital transformation

Martin Kopta on Unsplash

https://unsplash.com/@garcon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/library-future?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Nationalencyklopedin
I 1980-talets svenska kulturdebatt diskuterades bristen på ett modernt uppslagsverk, en ”stor encyklopedi” 
på svenska. En statlig utredning tillsattes och presenterades som ett betänkande av 
Uppslagsverkskommittén i SOU 1980:26 Mot bättre vetande[1]. Det ursprungliga tryckta uppslagsverket har 
kompletterats med versioner på cd-rom (1997; den finns för såväl PC- som Macintosh-familjerna), dvd 
(1998), Internet (2000), kompaktutgåvor i tre band (2008) och tjugo band (ny utgåva, 2009) och 
kompletterande utgivning av ordböcker (1995–2004), årsböcker, supplementband med mera.

Numera kommer inkomsterna i bolaget framför allt från betalabonnemang på NE.se – från privatpersoner 
eller via kommunavtal. Man riktar särskilt in sig mot utbildningsväsendet, genom utvecklingen av särskilda 
funktioner och hjälpmedel för elever och lärare, liksom framtagandet av enklare varianter av många 
uppslagsord. 

2018 är det cirka 36% av landets 290 folkbibliotek som har NE online. Antalet har minskat varje år de 
senaste åren.[

•

Vad är det för resor, vad har hänt inom NE?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Encyklopedi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_offentliga_utredningar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalencyklopedin#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cd-rom
https://sv.wikipedia.org/wiki/PC_(dator)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rsbok
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalencyklopedin#cite_note-29


Bantad organisation

Tryckt till webb

Försökt hänga med i digitala utvecklingen

Bok till cdrom, dvd, webb

Snabbare uppdateringar

Samma produkt i olika format
Höjda priser

Bundna NE, bredda målgrupp och 
sänka pris

Ny kundgrupp
Utkonkurrerande när 
det gäller viss 
information



Vilka likheter finns till 
bibliotekens 
verksamhetsutveckling?
Diskussion



Vad är en 
verksamhetsmodell?
”En verksamhetsmodell beskriver logiken för hur en verksamhet 
skapar, levererar och fångar värde"



Canvas Verksamhetsmodell

Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Värdeerbjudande

Relationer

Kanaler

Kundsegment

Kostnader Intäkter



Osterwalder & ramverket

Dr. Alexander Osterwalder skapade ett verktyg och ramverk vilket kommit att kallas “Business Model 
Canvas”. Syftet var att hjälpa organisationer att erhålla ett gemensamt språkbruk och en delad förståelse 

för vad en affärsmodell/verksamhetsmodell verkligen är. Han utvecklade ett concept bestående av 9 
byggblock vilka summers på en sida. 

Canvasen är idag vida spridd i världen och används såväl av offentlig som privat sektor för att skapa 
tydlighet en gemensam utgångspunk när det kommer till klargörandet av en verksamhets grundläggande 

logik. 



           Nyckelpartners        Nyckelaktiviteter Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 

http://www.businessmodelgeneration.com

• Hur föredrar kunderna att betala? 
• Vilka olika intäktsflöden har vår verksamhet?

• Vilka värden levererar vi 
till kunder? 

• Vilka av kundernas 
önskningar eller problem 
löser vi? 

• Vilka kundbehov 
tillfredsställer vi? 

• Vilka paket av produkt och 
service erbjuder vi varje 
segment? 

• Ex: nyhet, funktion, 
kundanpassning, 
problemlösning, design, 
varumärke/status, pris, 
kostnadsreduktion, 
riskreducering, 
tillgänglighet, 
bekvämlighet/
användbarhet?

• Vilken typ av relation 
förväntar sig våra kunder 
att  vi skapar och 
underhåller? 

• Vilken typ av relation vill/
har vi med våra kunder

• Genom vilka kanaler vill 
våra kunder bli nådda? 

• Hur levererar vi värdet till 
våra kunder idag? 

• Vilka kanaler är mest 
kostnadseffektiva?

Business Model CanvasVerksamhetsmodellen

• För vem skapar vi 
värde? 

• Vilka är våra viktigaste 
kunder och användare?

• Vilka är verksamhetens 
nyckelpartners? 

• Vilka är våra 
nyckelleverantörer? 

• Vilka partnerskap har vi 
idag? 

• Har vi partners som är 
med och levererar värde 
till våra kunder?

• Vilka nyckelaktiviteter 
krävs för att skapa, 
leverera och fånga värdet 
till våra kunder? 

•  Vilka aktiviteter skall vi 
speciellt vara duktiga på 

• Vilka nyckelresurser kräver 
vårt värdeerbjudande? 

• Kan handla om system, 
tillgång till specifik 
kompetens etc. 

• Vilka är de viktigaste inneboende kostnaderna i vår verksamhetsmodell? 
• Vilka nyckelresurser är mest kostsamma? 
• Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma? 
• Är de kostnadsdrivande eller värdedrivande? 
• Fasta kostnader, rörliga kostnader, skalfördelar eller 

samproduktionsfördelar?

http://www.businessmodelgeneration.com/




Utmana modellen
Steg 3: Specifik målgrupp

Steg 4: Målbild 2023

Steg 5: Den nationella biblioteksstrategin

Steg 6: …..

Förstå nuläge
Steg 1: Vad för värde erbjuds och på vilket 
sätt?

Steg 2: Hur säkerställs att detta levereras

Workshop kring bibliotekets 
verksamhetsmodell



3 & 3.  
Skapa er verksamhetsmodell Fokus Nuläget

Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Värdeerbjudande

Relationer

Kanaler

Kundsegment

Kostnader Intäkter



Nuläge

Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Värdeerbjudande

Relationer

Kanaler

Kundsegment

Kostnader Intäkter



           Nyckelpartners         
Nyckelaktiviteter 

Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 

http://www.businessmodelgeneration.com

• Hur föredrar kunderna att betala? 
• Vilka olika intäktsflöden har vår verksamhet?

• Vilka värden levererar vi 
till kunder? 

• Vilka av kundernas 
önskningar eller problem 

löser vi? 
• Vilka kundbehov 

tillfredsställer vi? 
• Vilka paket av produkt och 

service erbjuder vi varje 
segment? 

• Ex: nyhet, funktion, 
kundanpassning, 

problemlösning, design, 
varumärke/status, pris, 

kostnadsreduktion, 
riskreducering, 
tillgänglighet, 
bekvämlighet/
användbarhet?

• Vilken typ av relation 
förväntar sig våra kunder 

att  vi skapar och 
underhåller? 

• Vilken typ av relation vill/
har vi med våra kunder

• Genom vilka kanaler vill 
våra kunder bli nådda? 

• Hur levererar vi värdet till 
våra kunder idag? 

• Vilka kanaler är mest 
kostnadseffektiva?

Business Model CanvasVerksamhetsmodellen

http://www.businessmodelgeneration.com/


Nuläge

Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Värdeerbjudande

Relationer

Kanaler

Kundsegment

Kostnader Intäkter



           Nyckelpartners         
Nyckelaktiviteter 

Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 
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• Vilka är verksamhetens 
nyckelpartners? 

• Vilka är våra 
nyckelleverantörer? 

• Vilka partnerskap har vi 
idag? 

• Har vi partners som är 
med och levererar värde 

till våra kunder?

• Vilka nyckelaktiviteter 
krävs för att skapa, 

leverera och fånga värdet 
till våra kunder? 

•  Vilka aktiviteter skall vi 
speciellt vara duktiga på 

• Vilka nyckelresurser kräver 
vårt värdeerbjudande? 

• Kan handla om system, 
tillgång till specifik 

kompetens etc. 

• Vilka är de viktigaste inneboende kostnaderna i vår verksamhetsmodell? 
• Vilka nyckelresurser är mest kostsamma? 
• Vilka nyckelaktiviteter är mest kostsamma? 
• Är de kostnadsdrivande eller värdedrivande? 
• Fasta kostnader, rörliga kostnader, skalfördelar eller 

samproduktionsfördelar?

Business Model CanvasVerksamhetsmodellen

http://www.businessmodelgeneration.com/




           Nyckelpartners         
Nyckelaktiviteter 

Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 

http://www.businessmodelgeneration.com

Skattemedel (budget kommun) 
Skola 
Projektmedel (ekonomiska & personella) 
Kulturrådspengar 
Vissa avgifter (kopiering, scannat)

Kostnadsfri:  
Litteratur (utlåning) 
Studentlitteratur 
Andra medier 
Lästips 
Läsfrämjande 
Sökhjälp 
Läxhjälp 
Internettillgång 
Digital hjälp 
Kunskap 
Kulturupplevelser 
Pedagogiskt skapande 
Programaktiviteter 
Föreläsningar 
Mötesplats 
Ett demokratiskt rum 
Personligt möte 
MIK 
Skolbibliotekarie 
(pedagogisk resurs) 
Språkcafe 

Nära 
Nära möte 
Distans 

Digital

Direkta 
Fysiska 
rummet 
Biblioteksrum 
Biblioteksbuss 
Webbplats 
(hemsida) 
Sociala Medier 
Mejl 
Telefon 
Post 
Affischering

Sammanfattning av allas verksamhetsmodeller - NULÄGE

ALLA! 
Bibliotekstjänstanvänd
are 
Besökare 
• Aktiva 
• Passiva 
Barn 
Unga 
Äldre 
Litteraturälskare 
Tidningsläsare 
Digitalt svaga 
Funktionsnedsättning 
Minoritet 
Andra modersmål

Föreningar 
Studieförbund 
Skola 
• Lärare 
Användare (medborgare - 
alla) 
IT avdelning 
Axiell 
Adlibris  
Medieleverantörer 
Kommun 
Regionbibliotek 
KB 
Stat 
KUR

Tillgänglighet 
Ständig omvärldsbevakning 
Medieinköp 
Cirkulation 
Programverksamhet 
Digital stödverksamhet 
Läsfrämjande 
Källkritik 
Navigera i information 
Tillhandahålla aktuell och relevant 
medieutbud 
Erbjuda hjälp att söka och hitta 
information 
Erbjuda brett utbud av aktivteter 
med kvalitet

Pedagogisk kompetens 
Fungerande teknik 
Internet, wifi 
Bibliotekssystem 
Webb 
Digital kompetens 
Litterär kompetens 
Lokal 
Libris 
Book.it

Personal 
Teknik 
Medieinköp 
Programverksamhet 
Lokalhyra 
Kompetensutveckling

Statistik 
• Antal besökare 
• Utlån 
Bildning

Indirekta 
Fritidsgårdar 
BVC 
SFI 
Skolan 
Lokalblad 

Teknikproblem 
Reparationskostnader 
Kulturarrangemang

Transporter 
Tjänster 
Prenumerationer

http://www.businessmodelgeneration.com/


Bibliotekets värdeerbjudande 
Sammanfattning
Kostnadsfri:  
Litteratur (utlåning) 
Studentlitteratur 
Andra medier 
Lästips 
Läsfrämjande 
Sökhjälp 
Internettillgång 
Digital hjälp 
Kunskap 
• Språkcafe 
Kulturupplevelser 
Pedagogiskt skapande 
Programaktiviteter 
• Föreläsningar 
Mötesplats 
• Ett demokratiskt rum 
• Personligt möte 
MIK 
Skolbibliotekarie (pedagogisk resurs) 

REFLEKTION:
TIPS! Gå tillbaka till modul 1 och 2 och ert arbete med invånarnas förväntningar och behov 

• Vilka värden levererar vi till invånarna?
• Vilka av invånarnas önskningar eller problem löser vi?
• Vilka behov tillfredsställer vi?
• Vilka paket av produkt och service erbjuder vi varje 
segment

Ex: nyhet, funktion, kundanpassning, problemlösning, design, varumärke/status, pris, 
kostnadsreduktion, riskreducering, tillgänglighet, bekvämlighet/användbarhet?



Bibliotekets kärnprocesser Sammanfattning
           Nyckelpartners         

Nyckelaktiviteter 
Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 

http://www.businessmodelgeneration.com

Skattemedel (budget kommun) 
Skola 
Projektmedel (ekonomiska & personella) 
Kulturrådspengar 
Vissa avgifter (kopiering, scannat)

Nära 
Nära möte 
Distans 

Digital

Direkta 
Fysiska 
rummet 
Biblioteksrum 
Biblioteksbuss 
Webbplats 
(hemsida) 
Sociala Medier 
Mejl 
Telefon 
Post 
Affischering

ALLA! 
Bibliotekstjänstanvänd
are 
Besökare 
• Aktiva 
• Passiva 
Barn 
Unga 
Äldre 
Litteraturälskare 
Tidningsläsare 
Digitalt svaga 
Funktionsnedsättning 
Minoritet 
Andra modersmål

Föreningar 
Studieförbund 
Skola 
• Lärare 
Användare (medborgare - 
alla) 
IT avdelning 
Axiell 
Adlibris  
Medieleverantörer 
Kommun 
Regionbibliotek 
KB 
Stat

Tillgänglighet 
Ständig omvärldsbevakning 
Medieinköp 
Cirkulation 
Programverksamhet 
Digital stödverksamhet 
Läsfrämjande 
Källkritik 
Navigera i information 
Tillhandahålla aktuell och relevant 
medieutbud 
Erbjuda hjälp att söka och hitta 
information 
Erbjuda brett utbud av aktivteter 
med kvalitet

Pedagogisk kompetens 
Fungerande teknik 
Internet, wifi 
Bibliotekssystem 
Webb 
Digital kompetens 
Litterär kompetens 
Lokal 
Libris 
Book.it

Personal 
Teknik 
Medieinköp 
Programverksamhet 
Lokalhyra 
Kompetensutveckling

Statistik 
• Antal besökare 
• Utlån 
Bildning

Indirekta 
Fritidsgårdar 
BVC 
SFI 
Skolan 
Lokalblad 

Teknikproblem 
Reparationskostnader 
Kulturarrangemang

Transporter 
Tjänster 
Prenumerationer

http://www.businessmodelgeneration.com/


Utmana modellen
Steg 3: Specifik målgrupp

Steg 4: Målbild 2023

Steg 5: Den nationella biblioteksstrategin

Steg 6: …..

Förstå nuläge
Steg 1: Vad för värde erbjuds och på vilket 
sätt?

Steg 2: Hur säkerställs att detta levereras

Workshop kring bibliotekets 
verksamhetsmodell





Photo by Vinicius Amano on Unsplash

Jobba med 3 specifika målgrupper

https://unsplash.com/@viniciusamano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people-library?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


PERSONA  
“Vetgirige Stefan”

Stefan är uppvuxen i Umeå men flyttade när 
han var 15 år till Lycksele. Han är idag 32 år 

och har ett väldigt starkt intresse för 
Shakespeare och vill läsa så mycket som 
möjligt om honom men även få tillgång till 

specifika specialutgåvor kopplat till ett antal 
speciellt utvalda pjäser och verk. 

Dett
a ä

r e
n 

ex
em

pelt
ex

t

Stefans utmaningarOm Vetgirige Stefan

FörutsättningarAllmännna 
uppgifterArbetar sedan 5 år tillbaka på Lycksele 

Musik & Teaterförening som är en del av 
Riksteatern

Bor på Parkgatan centralt i Lycksele

Är 27 år och har nyligen gift sig

Har sedan 15 års åldern varit mycket 
intresserad av teater och kultur

Befinner sig mitt i skådespelar och 
regissörskarriären 

Är på eller i kontakt med  biblioteket 
15-20 ggr/år

Stor vana att söka information på internet

Vill ha tillgång till biblioteket såväl fysiskt 
som digitalt

Stefan blir ofta frustrerad över att det finns 
ett alldeles för begränsat utbud av de 

specialtexter och verk av Shakespeare som 
han är intresserad av. Han vill snabbt och 

enkelt kunna få tillgång till dessa och gärna 
utan att alltid behöva besöka biblioteket. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

• Strukturerad 
• Teaterintresserad 
• Stort nätverk 
• Beslutsam 
• Ej konflikträdd 

• Kunskapstörstande 
• Social 
• Har många bollar i luften 
• Upptagen 
• Otålig

Allmännna uppgifter



PERSONA  
“E-tjänst Birgitta”

Birgitta är 68 år och är nyligen pensionerad från sitt 
arbete på den lokala livsmedelsbutiken i Dorotea där 
hon arbetat i närmare 40 år. Hon har tre barn i 45-års 
åldern och en man som även han snart går i pension. 
Birgitta har aldrig intresserat sig för Teknik och kallar 
sig för Data-analfabet. Men nu vill hon lära sig mer 
om både internet och hur man använder olika IT-

tjänster.

Birgittas utmaningarOm E-tjänst Birgitta

FörutsättningarAllmännna 
uppgifterNyligen pensionerad och har mycket tid 

över

Lägger mycket tid på sina barnbarn

Gift sedan 45 år tillbaka 

 Besöker biblioteket väldigt sällan

Använder i huvudsak kontanter 

Har betalt räkningar vid några få tillfällen 
via internetbanken men med hjälp från 

barnen
Har precis lyckats ladda ned Swish och 
BankID men förstår inte hur det fungerar 

Vill verkligen lära sig hur man använder 
e-tjänster i vardagen

Birgitta har egentligen aldrig förstått sig på hur en 
dator och olika datorprogram fungerar och än mindre 
hur man använder sig av alla olika appar på mobilen. 

Hon fick precis en padda av sina barn i syfte att 
kunna såväl titta på foto av barnbarnen men även 
börja använda internetbanken och olika typer av 

digitala tjänster som aldrig använt sig av. Är rädd för 
Teknik och IT och blir ofta stressed när hon ska 

använda sin dator, padda och mobiltelefon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

• Otålig 
• Positiv 
• Kunskapstörstande 
• Traditionell 
• Läraktig 

• Lättstressad 
• Litet nätverk 
• Inte stor erfarenhet  

     bilioteksväsendet 

Allmännna uppgifter



Utmana 
verksamhetsmodellen
Med specifik målgrupp



           Nyckelpartners    Nyckelaktiviteter Värdeerbjudande          Kundrelationer       Kundsegment 

           Nyckelresurser              Kanaler 

              Kostnadsstrukturer            Intäktsflöden 

http://www.businessmodelgeneration.com

Skattemedel (budget kommun) 
Skola 
Projektmedel (ekonomiska & personella) 

(Statistik)

Kostnadsfri:  
Läxhjälp 
Språkcafe 
Skolbibliotekarie 
(pedagogisk resurs) 
Personligt möte 
Litteratur (utlåning) 
Ett demokratiskt rum 
Kulturupplevelser 
MIK 

Nära möte

Direkta 
Snapchat 
Discard

Skitcoola Zebbe

Skitcoola Sebbe

Föreningar 
Studieförbund 
Skola 
• Lärare 
Användare (medborgare - 
alla) 
Kommun 
Kompetensutveckling 
regionen 
KB 
Stat 
KUR

Tillgänglighet 
Ständig omvärldsbevakning 

Specialkompetens 
Kompetent personal

Indirekta 
Skolan 
Lärare 

Teknik 
Personal 
Lokal

Kollegialt lärande 
KulturarrangemangMedia 
Kompetensutveckling

REFLEKTION: 
Är det ett tydligt 
Värdeerbjudande till Skitcoola 
Sebbe?

Vad är Sebbes förväntningar?
Vad är Sebbes egentliga behov?

http://www.businessmodelgeneration.com/
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Skattemedel (budget kommun) 
Skola 
Projektmedel (ekonomiska & personella) 
Kulturrådspengar 
Vissa avgifter (kopiering, scannat)

Kostnadsfri:  
Digital mötesplats 
Pedagogiskt skapande 
• Dig Makerspace 
Breddat kulturbegrepp (ex 
spel, film) 

Medskapande 
Passiv möjiggörare? 

Digitala

Direkta 
YouTube 
Podd 
Fysiska 
rummet 
webb/hemsida 
Sociala medier

Sportiga Anton

Föreningar 
Studieförbund 
Skola 
• Lärare 
Användare (medborgare - 
alla) 
IT avdelning 
Regionbibliotek - 
Tjänstedesign 

Idrottsförening 
• Ledare 
• Föräldrar 
• Skola

Tjänstedesign 

Kompetensutveckling, 
ungdomskultur, 
specificering

Pedagogisk kompetens 
Fungerande teknik 
Internet, wifi 
Webb 
Digital kompetens 
Litterär kompetens 
Lokal

Personal 
Teknik 
Medieinköp 
Programverksamhet 
Lokalhyra 
Kompetensutveckling

Statistik 
• Antal besökare 
• Utlån 
Bildning

Indirekta 
Läsande 
sportförebilder/
ambassadörer 

Teknikproblem 
Reparationskostnader 
Kulturarrangemang

Transporter 
Tjänster 
Prenumerationer

REFLEKTION: 
Är det ett tydligt 
Värdeerbjudande till Sportiga 
Anton?

Vilka är Antons förväntningar?
Vad är Antons egentliga behov?

http://www.businessmodelgeneration.com/
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Skattemedel (budget kommun) 
Projektmedel (ekonomiska & personella) 
Vissa avgifter (kopiering, scannat)

Kostnadsfri:  
Medieformen talbok + 
daisyspelare förmedling 
Ev tidning 

Litteratur (utlåning) 
Andra medier 
Lästips 
Sökhjälp 
Internettillgång 
Digital hjälp 
Kunskap 
Kulturupplevelser 
Pedagogiskt skapande 
Programaktiviteter 
Föreläsningar 
Mötesplats 

Nära 
& 
Distans 

Nära åtminstone vid start

Direkta 
Fysiska 
rummet 
Biblioteksrum 
Biblioteksbuss 
Webbplats 
(hemsida) 
Sociala Medier 
Mejl 
Telefon 
Post 
Affischering

Sympatiske Sture

MTM 
Föreningar 
Studieförbund 
Axiell 
Adlibris  
Kommun 
Regionbibliotek 
Stat

Guida till lämplig 
medieform 

Tillhandahålla aktuell och 
relevant medieutbud 
Erbjuda hjälp att söka och 
hitta information 

Pedagogisk kompetens 
Fungerande teknik 
Internet, wifi 
Bibliotekssystem 
Webb 
Digital kompetens 
Litterär kompetens 
Lokal

Personal 
Teknik 
Medieinköp 
Programverksamhet 
Lokalhyra 
Kompetensutveckling

Indirekta 
Via föreningar 
Andra arenor, 
seniormässa 
Pop up 
bibliotek 

REFLEKTION: 
Är det ett tydligt 
Värdeerbjudande till Sympatiske 
Sture?

Vilka är Stures förväntningar?
Vad är Stures egentliga behov?

http://www.businessmodelgeneration.com/


• Målbild 2023
• Dave Lankes syn på bibliotekets roll
• Nationella biblioteksstrategin
• Kommunens digitalisering
• Strategival
• Styrmodeller
• Digidel
• Demokratiska samtalet
• AI
• …

Vad händer med vår verksamhetsmodell när 
olika helt nya förutsättningar eller 
förändringsvågor sveper in över oss som 
folkbibliotek?

• XXX

• YYY

• ZZZ

• ÖÖÖ

Triggers…



Check-out

Vad behöver du 
fördjupa dig mer i? 

En sak per post it

Vad bör vi börja 
Sluta göra?

Vad bör vi fortsätta 
göra?

Vad bör vi börja 
göra?



TACK! 


