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Inledning 
Arbetsbyte för kompetensutveckling är en metod som ofta diskuteras men som verkar svår att 
genomföra i praktiken. Projektbidrag från Helsingborgs kommun gjorde det möjligt för 
Helsingborgs stadsbibliotek och Campus Helsingborgs bibliotek att pröva arbetsbyte för elva 
medarbetare under vintern 2008 – 2009.  
 
Detta paper bygger till stor del på de korta rapporter som projektdeltagarna skrev efter avslutat 
arbetsbyte. 

Bakgrund 
Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet. Här utbildas cirka 2 000 av universitetets 
26 000 studenter. Campus stora utbildningar är Service management, ingenjörshögskolan och 
socialhögskolan. Dessutom ges utbildning inom kommunikation och marinbiologi. Det är en 
mångskiftande studentkår och för biblioteket är det en stor utmaning att tillgodose 
utbildningarnas skiftande informationsbehov. Den ökande forskningen, särskilt inom området för 
tjänsteadministration ställer ytterligare krav på bibliotekets kompetens. 
 
Campus ligger åtta minuters promenad från järnvägsstationen men ändå lite avsides eftersom 
järnvägen utgör en skiljelinje mot stadskärnan. Stadsbiblioteket ligger däremot strategiskt 
placerat i stadsparken som många passerar på sin väg genom staden. Det tar bara fem minuter att 
ta sig mellan biblioteken och de har många gemensamma användare. Det är studenter, 
tjänstemän, affärsmän och den intresserade allmänheten.  
 
Helsingborgs stad lägger stor vikt vid att ha en omfattande samverkan med Lunds universitet på 
Campus Helsingborg. Staden anslår varje år medel för forskning och andra projekt som kan bidra 
till samverkan mellan staden, det lokala näringslivet och Campus. Hösten 2008 fick Campus 
bibliotek 85 000 kronor för att genomföra ett samverkansprojekt för arbetsbyte tillsammans med 
stadsbiblioteket.  
 

Arbetsbyte som kompetensutveckling 
”Arbetsbyte” eller ”arbetsrotation” (”job rotation” på engelska) är inte entydiga begrepp. De kan 
omfatta allt från att temporärt byta arbete med en annan person till att en enskild medarbetare 
börjar på en ny arbetsplats.  

NE använder termen ”arbetsrotation” och beskriver den så här: ”ett sätt att organisera arbetet så 
att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han 
skiftar till en annan uppgift…” Enligt NEs definition handlar det om att variera sina 
arbetsuppgifter inom den egna organisationen för att undgå förslitningar och/eller öka 
kännedomen om den egna organisationen.  

Ett annat begrepp som man börjat använda är ”jobbskuggning” eller ”job shadowing”.  Det kan 
försiggå inom eller mellan organisationer men är till för kompetensutveckling och förutsätter inte 
att man permanent byter arbetsplats. 



Vi har använt begreppet ”arbetsbyte” för att beteckna att en medarbetare under en period följer en 
kollega inom en annan organisation och i möjligaste mån deltar i dennes arbetsuppgifter, för att 
vid ett senare tillfälle byta arbetsplats. Kanske hade ”jobbskuggning” varit ett mer adekvat 
begrepp i vårt projekt. 

Syfte och mål 
Projektets syfte var att utveckla samarbetet mellan Helsingborgs bibliotek och biblioteket vid 
Campus. Genom arbetsbyte ville vi åstadkomma två saker: dels kompetenshöjning hos 
deltagarna, dels kunskap om service, rutiner och resurser vid det andra biblioteket.  
 
Det slutliga målet var att biblioteken ska komplettera varandras kompetens och resurser för att 
tillsammans ge sina användargrupper optimal service.  
 
 

Genomförande 

Allmänt 
Vi var angelägna om att projektet skulle vara enkelt att administrera och genomföra. Utbytena 
fick inte medföra extra arbetsbörda för deltagarna eller deras medarbetare. Tidigare försök att 
genomföra arbetsbyte i olika sammanhang hade stupat på alltför höga ambitioner, t ex när det 
gäller längden på utbytet. 
 
Biblioteken har även tidigare haft olika typer av samarbete men det har mest varit av sporadisk 
karaktär. Man har bjudit in varandra till studiebesök och vissa föreläsningar. Mer formaliserat har 
samarbetet kring seminarierna ”Teori och praktik” varit. De har planerats av en liten grupp med 
representanter från båda biblioteken. Vid dessa tillfällen har personal inbjudits att presentera sina 
examensarbeten och kollegorna har fått möjlighet att diskutera kring aktuella frågor. Dessa 
seminarier har gett tillfälle till social samvaro och diskussioner mellan bibliotekens 
personalgrupper.  
 

Upplägg 
Elva bibliotekarier deltog i utbytet. Från Campus deltog alla utom chefen, dvs tre personer. 
Stadsbiblioteket utsåg åtta medarbetare på huvudbiblioteket med mycket kundnära 
arbetsuppgifter. Varje person tillbringade fyra dagar på det mottagande biblioteket. Här togs man 
emot av en kollega som ansvarade för att lägga upp ett program för gästen och introducera den på 
arbetsplatsen och till vissa arbetsuppgifter.  
 
Ett arbetsbyte tog i princip en vecka i anspråk. Mellan varje byte gick minst en bytesfri vecka. Vi 
undvek att lägga besöken under lov och vid helger eftersom dessa perioder inte ger en 
representativ bild av verksamheten. Trots detta kom bytesperioderna att inträffa under mycket 
skiftande verksamhetsintensitet. Det fanns varken möjlighet eller avsikt att göra alla arbetsbytena 
likadana.  
Projektet inleddes med en Kick off på Campus Helsingborg. Här medverkade förutom 
projektdeltagarna representanterna för Plattformen som beviljat medel till projektet.  



 
En blogg upprättades för att ge möjlighet för deltagarna att ge snabba reflektioner över sina 
utbyten. Den kom att få störst betydelse för projektledarna men har också fungerat som 
marknadsföring och i viss mån dokumentation.  
 
Efter utbytet skrev deltagaren en kort rapport. Alla citat i detta paper är hämtade från rapporterna. 
En deltagare skrev ingen rapport. 
 
Projektet avslutades med ett seminarium med deltagare från bl a Lunds universitet, 
länsbiblioteket och andra bibliotek i regionen.  
 

Kostnader 
Den huvudsakliga kostnaden för projektet var för vikarier. När en bibliotekarie var frånvarande 
ersattes den med en vikarie. Vi ansåg att det var viktigt att den utlånande arbetsplatsen inte blev 
lidande av att en kollega var frånvarande. Det skulle försämra förutsättningarna för ett gott 
resultat. I någon mån ersattes också mottagande part. 
 
Övriga utgifter i projektet ligger på avslutningsseminariet och presentation av projektet på 
Biblioteksföreningens lunchcafé på Bok & biblioteksmässan. 

Förberedelser och förväntningar 
Biblioteken hade även tidigare haft olika former av kontakter och personalen hade viss kännedom 
om den andra organisationen.  
 
Utbytesdeltagarna behövde inte göra några andra förberedelser än att fundera över om det var 
några särskilda sidor av verksamheten man ville få inblick i. Eftersom det inte krävdes någon 
särskild förberedelse valde många deltagare att inte läsa bloggen före sitt besök utan föredrog att 
gå in i utbytet utan förutfattade meningar.  
 
Många deltagare uttrycker positiva förväntningar. ”ett välkommet avbrott” kallar någon det. Flera 
deltagare medger dock att de inte hade så höga förväntningar från början. Man ville naturligtvis 
få en bättre inblick i hur man arbetar på det andra biblioteket men många trodde sig redan känna 
till den andra organisationen och väntade sig inte några omvälvande upplevelser. 
 
När det gällde det konkreta innehållet hade man också olika förväntningar. Somliga föreställde 
sig att de skulle få inblick i visioner och tänkesätt medan andra hoppades lära sig konkreta 
metoder, rutiner och verktyg. 
 
”Min bild av Campus stämde inte riktigt: Skillnaderna oss bibliotek emellan var mindre än väntat 
och jag trodde referensfrågorna var fler.” 
 
Helsingborgs Dagblad uppmärksammade projektet med en notis.  
 



Att vara mottagare 
Den mottagande parten fick i uppgift att lägga upp ett program med utgångspunkt från de egna 
arbetsuppgifterna men också för att presentera verksamheten i stort. Mottagarna vittnar om att de 
fått anledning att fundera över den egna verksamheten och arbetsuppgifterna med nya ögon. 
”Vilken del av vårt arbete vill vi betona och lyfta fram?”  
”Det var intressant att ta emot bibliotekarier här. Det är inte detsamma som att visa biblioteket för 
en lekman” 
”Det har också uppstått många diskussioner bland oss på Campus när vi jämfört våra utbyten och 
vad vi velat visa för de personer vi tagit emot” 
”våra egna rutiner och arbetsuppgifter blivit mer synliggjorda för mig då jag berättat om dem och 
fått dem ”ifrågasatta” av våra besökare” 
 
Eftersom deltagarna från de båda biblioteken inte var lika många fick inte alla deltagare vara 
både gäst och mottagare.  
”Här har jag inte mycket att tillägga för jag var inte inblandad alls i detta. ” 
 

Deltagarnas erfarenheter av utbytet som metod 
Ingen deltagare hade varit med om arbetsbyte tidigare. Man uppskattade metoden men nöjdheten 
berodde mycket på vilken period i verksamheten man råkat komma i. Bibliotekens verksamhet 
varierar mycket beroende på säsong. Flera besökare på Campus fick inte tillfälle att delta i någon 
användarundervisning och ingen av besökarna på stadsbiblioteket fick tillfälle att vara med om 
någon. 
 
Program: Några deltagare uppskattade att få inblick i olika, kanske oväntade 
verksamhetsområden medan andra hade föredragit ett mer koncentrerat och planerat program.  
”hade gärna önskat ett program i förväg” 
”Jag var med på ett internationaliseringsmöte och det är något jag inte funderat kring tidigare, 
vilken stor apparat på flera olika plan det är kring utbytesstudenterna som kommer till Sverige.” 
 
Förberedelser: ”En klar fördel hade varit att det planerats in lite tid till att bekanta oss med 
katalogen innan vi gick ut i disken.” 
 
Utbytets längd: ”Antalet dagar var lagom till att få en hyfsad bra överblick och inblick i 
arbetsdagen, även om det blir lite på ytan” 
 
Skugga en eller flera: ”Att inte skugga en särskild person hela tiden tyckte jag fungerade bra 
eftersom jag var med på de aktiviteter som hände, möten osv” 
”Man känner sig mer som en kollega nära man träffas under några dagar” 
”det blev kanske lite styrt av att bara vara med en” 
”Ok att man fick gå bredvid olika personer i personalen, hellre än en och samma” 
”Jag kände mig väldigt väl bemött och kände mig snabbt som en i gänget” 



Deltagarnas konkreta erfarenheter  
”Den stora vinsten med utbytet går kanske inte att mäta i praktisk lärdom utan den rör sig helt på 
det intellektuella planet. Tekniska system och digitala lösningar lär man sig relativt snabbt. De 
informella mötena i korridorer och till kaffet är däremot ovärderliga”. 
”Det som gav minst var dagliga rutiner vid fjärrlån, tidskriftshantering o.dyl.” 
”hade varit bra med en fördjupning i något ämne” 
”det löpande arbetet är trots allt ganska likartat” 
För flera deltagare var det mycket givande att få kunskap om bibliotekens 
moderorganisation.”För min del var Campusveckan värdefull därför att jag hade dålig kunskap 
om de olika kurserna på Campus” 
”Jag tyckte det var givande att få höra om bibliotekets plats i staden dess utvecklingsplaner och 
framtidssatsningar” 
”Att veta vilken service Campus bibliotek ger till studenterna gör det lättare för mig i mitt arbete i 
informationsdiskarna på Stadsbiblioteket” 
”Svårt att säga vad jag fått ut rent praktiskt och vad jag lärt mig. Men jag vet ju klart mer om hur 
det fungerar på Campus och har t ex fått bättre koll på hur deras fjärrlån, resp lån inom Lunds 
universitet fungerar” 
 

Sammanfattning och resultat 
Syftet med projektet var att skapa ett närmare samarbete och ökad kunskap mellan Helsingborg 
Stadsbibliotek och biblioteket vid Campus. Enkelt uttryckt kan man säga att resultatet av 
projektet är de olika praktiska erfarenheterna och insikter som utbytet har givit den enskilde 
projektdeltagaren. Det finns också många konkreta idéer och ett stort intresse hos deltagarna för 
att tillsammans arbeta vidare för att lära av varandra och erbjuda användarna en mer heltäckande 
service.  
 
Ett av målen med projektet var att lägga grund för ett mer stabilt samarbete mellan biblioteken 
och att finna områden för nya projekt. Idéerna samlades ihop under gemensamma möten och i 
rapporterna. Tankarna kring vidare samarbete tog upp en rad olika aspekter:  

• Samarbete runt fjärrlån 
• Utnyttja våra respektive nätverk för materialbeställningar effektivare, gm att 

stadsbiblioteket beställer genom Campus fjärrlån, Bookbridge 
• Stadsbiblioteket kan ha ett ”låntagarkonto” på Campus  
• Daglig transport av material mellan biblioteken 
• Hänvisa användare till det bibliotek där relevant resurs finns 
• Samarbete kring företagsservice 
• Generell grupp som träffas med jämna mellanrum för att skapa och fånga upp nya 

projektidéer 
• Vi ska inspirera andra organisationer att försöka sig på arbetsbyte 
• Utveckla tematiskt samarbete kring vissa frågor 
• Gemensam kompetensutveckling 
• Tidskriftsklubb 
• Policy för bibliotekens bemötande av gemensamma användare 
• Samarbete kring förvärv för att komplettera istället för att dubblera  



• Utveckla stadsbibliotekets hemsida mht studenter 
• Ämnesindelade ”kursbibliotek” efter mönster på Campus 
• Alfabetisk lista över tidskrifter (stadsbiblioteket) 
• Mer inblick i varandras användarundervisningar 
• Utnyttja kunskap och resurser för service till användare med läs- och skrivsvårigheter 
• Liten grupp överväger strategiska mål och väljer ut objekt för vidare projektansökning 

 
 

Slutsats - Att våga det okända 
Projektet avslutades den 20 maj med seminariet ”Att våga det okända”. Här presenterades 
projektet för första gången för utomstående. Förutom projektdeltagarna medverkade intresserade 
från Lunds universitet och bibliotek i regionen. Seminariets ena syfte var att sammanfatta 
projektet och de erfarenheter deltagarna fått. Det andra var att informera om projektet och 
uppmuntra andra biblioteksorganisationer att göra något liknande. En projektdeltagare från 
vartdera biblioteket redovisade sina personliga upplevelser av arbetsbytet. De fick många nyfikna 
frågor från deltagarna. 
 
Agnete Nilsson, personalutvecklare från Unamed, gav perspektiv på den utvecklingsprocess som 
arbetsbytet hade inneburit. ”Att våga det okända” som det innebär att plötsligt befinna sig på en 
arbetsplats där man är fullkomligt okunnig om hur man ska agera är både spännande och 
skrämmande. Hon inspirerade de medverkande att reflektera över utbytet som lärprocess och 
betonade möjligheten att bryta tankemönster. Genom att kommunicera med kollegor utanför den 
egna organisationen fick man anledning att reflektera över hur man vanligtvis arbetar. Att våga 
byta team och delta i nya grupper utvecklar förmågan att tänka kreativt och se nya lösningar. Väl 
tillbaka på sin vanliga plats är detta erfarenheter projektdeltagarna bär med sig och kan använda 
sig av i sitt arbete. Arbetsbytet innebar gränsöverskridande och ny insikt i den egna 
organisationen i tillägg till den kunskap man har fått ta del av som gäst på en annan arbetsplats.  
 
 
Framtida/Fortsatt samarbete 
Genom projektet har vi arbetat fram kontakter, kunskap och idéer att arbeta vidare med. Så sätt 
finns det goda förutsättningar för fortsatt samarbete. Vi har också kommit fram till att det är 
önskvärt och fruktbart med en nära kontakt mellan de två biblioteken och dess personal eftersom 
detta är något som kan gynna våra gemensamma låntagare. Utmaningen framöver blir att omsätta 
några av dessa tankar till konkreta och genomförbara samarbetsprojekt. Fast hur det ska se ut vet 
vi kanske inte i dag. 


