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Sharing is Caring



Ta ett par steg tillbaka och se på 
ingredienserna i att leda digital förändring

Beakta vår strategi

Sammanfatta 4 av de 6 stegen till en 
Transformationsplan

Eftermiddagen
Sammanfatta och konkludera de senaste 4 
månaderna till en Destination för 2020 och 
transformationplan 0.4. 

Genomgång av hemuppgift

Check-out

• Hur säkerställer vi att detta arbete fortsätter

• Vad tar du med dig?

Förmiddagen



INgångsvärde, 
Digitalt Först med användaren i fokus

Öka invånarnas 
digitala 

kompetens

Medie & 
informations
-kunnighet

Läs-
främjande 
aktiviteter

Samhälls-
information

Fler-
språkighet & 
Integration

Digitalt 
skapande

ALLA

Prioriterade 
målgrupper

Öka invånarnas digitala kompetens 

VAD 

HUR? 



Att leda digital förändring

Augusti 2019 202?

• Förstå nuläget - 
digital mognad

• Kunskap i hur 
digitaliseringen påverkar 
biblioteket internt och 
externt

• Arbetssätt för att förflytta 
verksamheten, utgår 
från varje individ

HUR? 
Transformation 



• Förstå nuläget - 
digital mognad

• Kunskap i hur 
digitaliseringen 
påverkar biblioteket 
internt och externt

• Arbetssätt för att förflytta 
verksamheten, utgår 
från varje individ

HUR? 



TRANSFORMATIONS-
INITIATIV

LEDARE

MEDARBETARE

Verksamhet
Avdelning
Yrkesroll

Individuell coaching

Hur vi agerar
Mindshift, värdegrund och kultur

Hur vi styr
Valueshift, organisering, compliance, 

incitament, mål och mätning
Hur vi arbetar 

Workshift, arbetsmetoder och samarbete

Målbildsarbete
Arbetssättet Att 

leda digital 
förändring

Metodik för 
digital mognad

Digitalt 
mognadstest

Design 
Thinking

Verksamhets-
modulering

Socialt kontrakt
Learning by 

doing

© DIGJOURNEY
Digital Transformation Framework 

TOOLBOX

Arbetsverktyg

Förstå digital mognad
1) Verksamhetens Digitala Mognadsindex
2) Branschaktörernas digitala positioner
3) Identifiera prioriterade förändringsvågor
4) Beakta övergripande strategi

Bestäm digital destination
5) Beskriv det framtida önskade läget 
(digital) och när ni skall nå det.

Transformationsplan
6) Sammanställ och klustra identifierade 
initiativ i ett antal transformationsresor som 
behöver göras för att gå mot den digitala 
destinationen.

KUNSKAPSLYFT

INVOLVERA 
MÄNNISKOR

TRANSFORMATIONS-
PLANERING

IDENTIFIERA 
FÖRÄNDRING

SKAPA VILJA

ÖKA 
FÖRMÅGOR

FÅ SAKER ATT 
HÄNDA

Varför, vad, vart?
Målbild?

Vår digitala 
invärld

Vår digitala 
omvärld

Strategiska 
prioriteringar

Digital 
transformations-

plan

Designat ett 
transformationsprogram 

•Träffas vid 5 tillfällen 
•Uppgifter inför & efter 

Augusti  - December 

Ambitionen att ha 
kompetens att leda 
digital förändring 

• Förstå nuläget - digital 
mognad

• Kunskap i hur 
digitaliseringen påverkar 
biblioteket internt och 
externt

• Arbetssätt för att 
förflytta 
verksamheten, utgår 
från varje individ

HUR? 



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 styrmodell påverkas



UTgångsvärde, 
Digitalt Först med användaren i fokus

Från låna böcker till verka för det 
demokratiska samhället 
(identitetsresa)

Från biblioteksplan till att leva Målbilden

Från bibliotekslagen till kommunens 
skimrande verklighet

Från att veta allt till att lära sig om allt 
(lärande organisation)

Från mottagare till kommunikatör

Både analog och digital bildningsnod

Från dinosaurie till digital plats
Folkstyre vart fjärde år till 
folkstyre i vardagen (demokrati 
ska genomsyra hela vägen).

Från känsla till datadrivna beslut

Digitalt utanförskap 
Kommun 
Andra?

?

2020



Bibliotekets 
verksamhetsmodellen kommer att 
förändras - men hur och över tid?
”En verksamhetsmodell beskriver logiken för hur en verksamhet 
skapar, levererar och fångar värde"



Nyckelpartners

Nyckelaktiviteter

Nyckelresurser

Värdeerbjudande

Relationer

Kanaler

Kundsegment

Kostnader Intäkter

HUR? 
MÅLBILD

2023



Resa 1: 
augusti - december
Förstå vilka anpassningar folkbiblioteket behöver göra för att vara 
konkurrenskraftig i en digitaliserad värld - utifrån verksamhetsnivå



Att förstå 
verksamhetens 
digitala mognad
6 steg till en 
Transformationsplan

• Verksamhetens digitala mognad

• Förändringsvågor

• Branschaktörer

• Övergripande strategi

• Digital destination

• Transformationsplan



Strategin styr Hur:et



Vad kännetecknar en bra 
strategi?





4 generiska strategier 
med olika logiker



Differentiering

Kundrelationer Nätverkseffekten

Kostnadsledarskap



DITT BIBLIOTEK   

Differentiering

Kundrelationer Nätverkseffekten

Kostnadsledarskap

Var befinner sig ditt bibliotek idag?  
Var vill ni befinna er? Hur påverkar 

det er verksamhetsmodell?  
Vad för förmågor behöver ni ha, 

referens till de 9 digitala 
motorerna?  

Vad behöver finnas i din 
transformationsplan?



WORKSHOP



Syfte
• Att erhålla en djupare förståelse för MINA, MITT TEAMS och MIN 

VERKSAMHETS förutsättningar framåt i genomförandet av den fortsatta 
transformationsresan 

• Utforska vilka framgångsfaktorer som kommer vara avgörande i 
transformationsarbetet 

• Skapa en gemensam förståelse och samsyn kring hur jag som ledare 
tillsammans med mitt team och min verksamhet på bästa sätt kan säkerställa 
genomförandet av transformationsplanen



Ett uselt 
transformationsteam…
Bygg en modell som beskriver: 

“Ett fullständigt katastrofalt och 
dysfunktionellt transformationsteam” 



Frånvarande ledare

Informella ledare som inte går i rätt riktning

"Varför händer inget?"

"Det är bra som det är"

"Det var bättre förr"

Team inom teamet

Personer instängda i sina bubblor

Felaktigt satta mål

Inkompatibla system

Brist på vision

Omognad

Nyckelbärare på väg åt fel håll

Skygglappar

Ogillar förändring

Skymmer sikten

Kylig stämning öken - ofruktbara, ingen mylla

Bakåtsträvare

Trygghetsknarkare

Inget driv

Spretar mycket

För långsamt

Ingen samordning

Traditionellt ledarskap

Olika röster får inte höras

Spanar utåt istället för inåt

Noll arbetsglädje

Ingen gemensam riktning

Initiativ och engagemang tas inte tillvara på

Pratar bara med varandra (specifika personer)

Elefanten i rummet (budgeten)

Stänger in sig

På sina höga "hattar"

Flyr

Alla åt olika håll



Dina nycklar för att 
lyckas med Digitalt 
Först 2020?



Ha koll på ny kunskap och information

Bygga broar

Alla röster ska höras

Allas delaktighet i verksamheten

Ta tillvara på kollegorna

Inte vara rädd

Låt allas röst vara lika mycket värd

Hålla koll på vart vinden vänder

Framgång förutsätter misslyckande

Fötterna på jorden

Tillsammans med 
kunniga medarbetare

Utforska öppet

Låta idéer växa fram

Tillåta spretighet

Anti hierarki ledarskap

Få med alla

Ha med ett mål och en strategi

Mod att prova och misslyckande

Misslyckande uppmuntras

Kunskapsutjämning - stöd

Tydligt ledarskap

Signal. Våga hoppa!

Kassakista välfyllda med 
regionala och statliga medel

Hållbar grund

Öppna fönster

Starka team

Fångar in och halar upp

Vev som fångar upp den som 
kommer efter

Öppna fönstren - medvetengöra

Var vi är - tillsammans internt - 
externa

Skapa vi-känsla

Tillsammans lyfter vi

Få medarbetarna ayätt ta klivet 
ut och möta digitaliseringen

Från fjäll till kust - 
biblioteksmedarbetarna

Behov?

Alla ska känna att de ökat sin 
digitala kompetens


Lång snårig väg

Tålamod

Driva utbildning

Omvärldsspaning

Visa

Dela


Utbildning

Omvärldsspaning

Idéer 

Inte rädd

Ledning i ryggen

Samsyn

KH


Omvärldsbevakning och 
fokus utåt

Men inåt

Radar

Kompetens, inspiration & 
utveckling inåt

Glädje

Tillväxt, liv ger liv



Vad krävs det av ditt 
team för att lyckas med 
Digitalt Först 2020?



Bred omvärldsbevakning 
Fortsatt kunskapshöjning 
Arbetsglädje belöning 
Jobba tillsammans i V8 
Våga testa nytt 
Riktning, Ledstjärna 
Steppa upp tillsammans 
Kasta ut gamla lik 
Mångfald i team: en som springer 
framåt, en som stannar upp och 
tänker 
Klargöra vad olika nivåer (KB, Region, 
V8, enskilt bibliotek) kan förändra

Socialt kitt 
Guld projektmedel 
Provtänk 
Framtidsfokus 
Inåtblick 
Leder med tydlighet, piska och 
morot (pushar på och samlar 
upp) 
Sense of urgency 
Sluta göra 
Bejakar och ser varandras 
perspektiv 
❤ målet. Varmt rött och 
blodfyllt 
Stadig grundkompetens - alla 
tar sig dit på olika sätt

Omvärldsbevaka och delar med sig 
Hjälpas åt att röra sig åt samma håll 
Leda varandra 
Lyfta varandra

Alla måste tänka om på arbetsuppgifter 
Svårare för en del, det är tryggt 
Någon vill gå för fort 
Alla måste få en morot att se fram emot 
Svårare för en del, kan behöva 
hjälpmedel 
Känsla av att det är bråttom, fast ändå 
inte med en piska i ryggen

Starkt ledarskap 
Morot och piska 
Glädje 
Mod 
Verktyg och driv 
Trygghet 
Saker vi slutar göra 
Möjlighet att välja att gå åt ett 
annat håll



Vad har ditt bibliotek 
uppnått om 365 dagar, 
10 december 2020?



Vi frågar vad "folket" vill ha 
Vi har blivit attraktiva som 
mötesplats, folk köar 
Vi har massor med skapar 
verkstäder som olika 
personer hjälper till med - 
oftast ej vi 
Vi är på andra ställen i 
samhället, där vi behövs som 
mest/bäst 
Vi har stor medverkan på 
sociala sidor mm och den är 
lika stor till oss som från oss. 

Skelett och rester bakom oss 
- ständig rensning

Region - kommun 
Alla blir Google prinsar 
Omvärldsspanar & olyckskorp 
Touch Love - kill your darlings 
Digiteket 
Infrastruktur 
Agera på olika vågor 
Verktyg och metoder 
Ökad digital kompetens 

Omvärldsbevakning 
När kultur - bibliotek 
Biblioteket i fickan 
Kunderna är fanbärare 
Man har alltid bubblan med sig 
Vi är där du är 
Vi vet vad kund vill ha och behöver - 
tjänstedesign 
Tillgång i Talliden 
Digital bokbussar 
Arbetar utanför bibliotek mot kund 
Bibliotekarie in demand

Hjälpa varann att utvecklas (både bibliotekspersonal - 
användare och bibpersonal - bibpersonal 
Ny slags digital relation till användare 
Testa ny teknik tillsammans 
Tillsammans i rummet 
Mäta besökare i rummet - bort från lånedisk 
Bestämt saker vi ska sluta göra 
Självutlåning 
Ökad transparens - förklara vad & varför till våra 
användare 
Sträck ut en hand till kommunen - samarbete!  
Kompetensutbyte 
Fått fler att inse att de kan få växa på biblioteket 
Pluggat! Provat! 
Öppet 
Tillgängligt 
Välkomnande 
Hjälpande 
Blomstrande 
Innehållsrikt 
Inkluderande 
Skelett och rester bakom oss - ständig rensning



Tillsammans med

Få ditt certifikat i Digital 
Transformation Framework!

Lämna in din Transformationsplan till Jenny



Hemuppgift
Gör klart din Transformationsplan. Skicka in till Jenny. 



Gör ut ditt biblioteks 
transformationsplan. 

Baserat på dina 
berättelser, allt tidigare 
arbete, dokumentation i 

”MALL 6 steg till en 
transformationsplan”



Exempel på hur en 
Transformationsplan 
kan te sig på denna 

övergripande vy.



TACK! 


