
Vi tror på att ständigt fråga oss 
vilka vi finns till för samt varför 
och hur verksamheten kan skapa 
värde för våra målgrupper.

PÅ UPPDRAG AV NACKA KOMMUN



• Oavsett förutsättningar möter individer och grupper berättelser i 
olika former och i olika format via bibliotekets fysiska eller digitala 
mötesplatser.

Läsfrämjande

• Vi är ett centrum i det livslånga lärandet som ger alla likvärdig 
tillgång till information och kunskap. Hos oss sker lärande utan 
krav på prestation för alla.

Livslångt lärande

• Vi erbjuder fysiska och digitala rum som var och en kan använda 
för skapande, på egen hand eller tillsammans med andra.

Den kreativa 
medborgaren

• Vi skapar ett forum för samtidsfrågor där demokratiska processer 
initieras, lärs och hanteras i samtalet och i mötet med andra och i 
respekten för allas lika värde.

Den demokratiska 
medborgaren
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Collaboration

Services

Technique

Blomlådan

Digital transformation
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DET HÄR HAR VI GJORT



Hur snabbt man kan gå 
från idé till att faktiskt 
göra något konkret och 
att det inte måste vara 
perfekt från början.

Främst: att det inte 
behöver vara svårt och 
ta lång tid med UX, 
underlaget måste inte 
vara 1000 personer. 
Våga testa idéer, bättre 
att kolla i ett tidigt 
skede vad användarna 
tycker än sitta och 
jobba fram nåt 
"perfekt" (som ändå 
inte var bra)

Mest tillfredställande var att se hur små förändringar fick stort 
genomslag - t ex när vi gjorde om i biblioteksentrén. Redan 
efter någon minut började folk stanna till och titta i 
skyltfönstret, på Passa på-hyllan och på stumfilmen

Jag tar med mig att vi på kort tid och med små medel kan 
åstadkomma mycket. Våra besökare vill dela med sig av sina 
tankar och hjälpa oss, trots att de är upptagna. Det är en 
fördel att göra förändringar ute i biblioteket när användarna 
känner sig delaktiga, särskilt barnen kom med många ideér. 
Det är roligt att jobba med UX och undersöka vad användarna 
tycker och tänker. Genom ett par intervjuer eller en 
observation på 30 min kan en få många insikter.

REFLEKTIONER



Covid-19 och 2020

• Kris – vad gjorde vi och hur var vi rustade för omställning?
• Vem finns vi till för? Prioriteringar.
• Reflektion och lärande.
• Virus och vardag?



• Tack!

• Kontaktuppgift:
• jenny.poncin@forumbiblioteken.se

mailto:jenny.poncin@forumbiblioteken.se

