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Minnesanteckningar från Styrgruppmöte KUB-projektet, Stockholm 4 
februari 2014 
 
Närvarande: Ulf Nordström, projektägare och ordförande, Åsa Hansen, 
Karlstads stadsbibliotek; Anna Lindqvist, Länsbibliotek Gävleborg; Maria 
Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna; Karin Hane, Falu bibliotek; Ulla Hjorton, 
Bibliotek Uppsala; Lisbeth Forslund, Gävle stadsbibliotek; Lisa Eriksson, 
Länsbibliotek Uppsala; Malin Lagergren, Landstinget Dalarna. 
 
1. Ordförande Ulf Nordström hälsade välkommen. 
 
2. Ulf Nordström utsågs till minnesantecknare. 
 
3. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Rapport från regionala lärseminarier i Uppsala och Falun samt 
reflekterande samtal kring projektet 
 
Maria Törnfeldt rapporterade från seminariet i Falun: Cirka 15 deltagare. 
Maria inledde själv med en förkortad presentation av KUB-projektet. Hon 
upplevde det som en väldigt bra och intressant dag där svårigheterna med 
och framgångsfaktorerna för en lärande organisation diskuterades aktivt.  
Det känns viktigt att reflektera över den kunskapsresa vi gjort i KUB. 
Utmaningen är att inte ”glida tillbaka”, utan arbeta vidare från den här nivån. 
 
Seminariet i Uppsala samlade knappt tio personer, men uppfattades också 
det som givande. En väl använd dag med bra diskussioner. Utvärderaren 
Karen Nowé Hedvall deltog. 
 
Kommande lärseminarier genomförs i Gävle (5 febr) och Karlstad (13 feb). 
 
Diskussionen gled sedan över på reflektioner kring projektet. Några inlägg: 
 
Projektet har skapat ett sug efter att tillämpa kunskaperna, att sätta in dem i 
sitt sammanhang. Metoden varit väldigt värdefull.  
 
I Karlstad arbetar de fem arbetslagen mer över arbetslagsgränserna än 
tidigare, stuprörstänkandet har minskat. 
 
Kontakterna över länsgränserna har inte utvecklats så mycket som man 
hoppats på, annat än under utlandsresorna. Kanske är detta ett 
utvecklingsområde efter KUB? 
 
Det finns all anledning att försöka dra nytta av projektet i vidare kretsar än 
biblioteken: i förvaltningarna, gentemot kommunchefer, media etcetera. 
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Projektet har skapat en god jordmån för utvecklingsarbete, en medvetenhet 
om det egna ansvaret för kompetensutveckling, en förmåga att tydligare se 
sin egen roll. ”Det kanske har hänt mer än vi tror.” 
 
I Karlstad har bemötandespåret fått goda effekter, särskilt korsat med 
marknadsföringsspåret. 
 
Deltagandet i KUB är imponerande, särskilt som en del bibliotek saknat 
medel till vikarier. 
 
En viktig framgångsfaktor är en tydlig koppling till “det man ändå håller på 
med”. Det har förutsatt en aktiv chef, som integrerat KUB i det dagliga 
arbetet 
 
Ett av problemen har varit projektets komplexitet. Mindre bibliotek har 
upplevt svårigheter med att driva de lokala processerna och hantera 
projektekonomin. Det har säkert genomförts aktiviteter som inte rapporterats 
eftersom man upplevt redovisningsprocessen som krånglig och avstått 
ibland. 
 
Kombinationen ”tunga” formella insatser av hög kvalitet kopplat med inte 
fullt så styrda processer har varit en framgångsfaktor. 
 
Maria Törnfeldt: En viktig uppgift för mig att hålla ”KUB-tänkandet” 
levande. Jag tänker att vi aldrig ska genomföra någon 
kompetensutvecklingsinsats igen utan en behovsanalys (dialog, swotanalys 
etc). Man måste problematisera begreppet “kurs”; tänka process, 40-20-40. 
 
Hur går vi vidare? Kanske ska man gå tillbaka till swot-analyserna och se 
vad som fortfarande kan vara aktuellt, ”borsta på det”, se vad som hänt. Det 
måste utgå från personalens behov, alla ska med. 
 
Karlstad planerar att arbeta vidare med medier och läsfrämjande i “KUB-
processer” i höst. 
 
Vi går ur projektet med ökat självförtroende. 
 
Det är viktigt att se varandras medarbetare och chefer som resurser; att tänka 
win-win. 
 
De regionala bibliotekskonsulenterna har varit ett bra processtöd för enskilda 
bibliotek; den regionala biblioteksverksamheten har fått nya verktyg, 
kompetensutvecklat sig. Det har varit en bra förberedelse för omställning till 
det nya uppdraget i bibliotekslagen. 
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5. Styrgruppens återstående möten 
 
Styrgruppens återstående möten genomförs som planerat 23 april och 19 
juni. 
 
6. Lärseminarium 14 maj 
 
Inriktning och program diskuterades. Utvärderarna är en given punkt. 
Önskemål om en framtidsforskare, framtidsspanare, någon som ”sticker ut”. 
Någon som t ex kan prata om marknadsföring, varumärken, bibliotekens 
synlighet, uppfattningar om bibliotek, om hur biblioteken uppfattas i 
samhället i dag. 
Finns det någon hos Ramböll? Eller skulle Elsebeth Tank kunna anlitas via 
Ramböll, eller bekostas av de regionala biblioteksverksamheterna? 
 
Det måste också finnas utrymme för diskussion och reflektion kring vad vi 
tar med oss och hur vi jobbar vidare. 
 
7. Slutseminarier 
 
Digidel anlitade en improvisationsteater till sitt slutseminarium; det var 
mycket uppskattat och skulle kunna vara en idé för projektteamet att ta upp 
på sitt kommande möte. Att anlita dem skulle kunna hanteras via en 
direktupphandling och finansieras av de regionala biblioteksverksamheterna. 
 
8. Läsfrämjandeprojektet 
 
Den gemensamma projektansökan om förstudiemedel avslogs av 
Kulturrådet. Vi laddar om för ny ansökan i mars. Dalarna bearbetar ansökan 
ytterligare. Länsbibliotekarierna diskuterar vidare via mejl. Vi återkommer 
till projektet på styrgruppsmötet 23 april. 
 
9. Övriga frågor 
 
Rapporterades att 15 personer anmält sig till kommande resa till 
Nederländerna och 18 personer till Helsingfors-resan. 
 
Konstaterades att frågan om en gemensam chefsresa kanske bör väckas efter 
avslutat KUB-projekt. 
 
 
Antecknade gjorde Ulf Nordström, styrgruppens ordförande. 
 


