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Att processa processer – om omorganisation och delaktighet  

"Stockholms universitetsbibliotek ska vara ett levande gränssnitt mellan den samlade vetenskapliga 
kunskapen och universitetets studenter, lärare och forskare för att tillgodose ett föränderligt 
informationsbehov. 

Utvecklingen av verksamhetens grundpelare – vetenskaplig informationsförsörjning, vetenskaplig 
kommunikation, informationskompetens och lärandemiljö – ska präglas av 

gränslöshet och hållbarhet, 
innovation och kreativitet,  
användarfokus och enkelhet."  

(Stockholms universitetsbiblioteks vision) 

Ett levande gränssnitt förutsätter en levande organisation. I en sådan bidrar medarbetarna med sin 

kunskap och med idéflöde. Omorganisationen av Stockholms universitetsbibliotek har genomförts 

helt utan konsultstöd. Den bästa konsulten har varit medarbetarna som med sin samlade kompetens, 

kreativitet och erfarenhet bidragit med idéer och synpunkter. Det bästa stödet har varit 

ledningsgruppen som i gott samarbete och med ett starkt driv har varit själva förutsättningen för 

genomförandet av förändringarna.1 

 

Hur det började 
1998 genomförde Stockholms universitetsbibliotek (SUB) en omorganisation som gick under namnet 

Kunskapsnavet. Den mentala bilden var hjulet som är i ständig rörelse liksom också 

organisationsbilden som var rund.  

 

                                                           
1
 Denna rapport är en andra version av Att processa processer – organisationsutveckling på Stockholms 

universitetsbibliotek (2008) och beskriver även det fortsatta arbetet mellan 2008 och 2010. Se: 
http://www.sub.su.se/omsub/doc/processaprocesser.pdf  

http://www.sub.su.se/omsub/doc/processaprocesser.pdf
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 Hjulet har rullat och varit i ständig rörelse.  2004 hade den organisatoriska bilden ändrats och såg då 

ut så här: 

 

Den var ett resultat av att de överordnade enheterna togs bort (resultat av personalbesparingar) 

men innebar därutöver inga djupa strukturella förändringar. Liksom i de flesta organisationer hade 

däremot mindre justeringar gjorts kontinuerligt allteftersom nya behov och förutsättningar uppstått. 

Under åren som följde låg fokus på ständig förbättring av arbetssätten inom den befintliga 

organisationen och instrumentet hette processarbete. 

 

Processarbete – ett ständigt förbättringsarbete 
Ett processarbete har tre viktiga komponenter: det ska kvalitetssäkra och skapa värde för kunden, 

det ska effektivisera och det ska ge ett helhetsperspektiv. Det är processerna som skapar resultat och 

inte alltid resurserna. Den för kunden värdeskapande tiden är i centrum. 

Stockholms universitetsbibliotek började redan i slutet av 90-talet att kartlägga och analysera 

delprocesser. Det var framförallt ett antal fysiska flöden som var i stort behov av översyn och 

effektivisering (fjärrutlån och bokuppsättning). Processmetoden visade sig var mycket kraftfull. 

Hanteringen inom alla dessa områden snabbades upp märkbart. 

Incitamentet att fortsätta var starkt och fler delprocesser kartlades. Ett antal utbildningsinsatser om 

processarbete genomfördes för att utveckla personalens medvetenhet om arbetsmetoden. Eftersom 

processer utgår från kunden var det nödvändigt att göra en student- och en forskarundersökning 

som kunde ligga till grund för fortsatt analys av processflöden och arbetssätt. Ett mycket tydligt 

resultat av undersökningarna var bibliotekets roll som arbetsplats och samlande intellektuell 

mötesplats. 

Syftet vid SUB var då inte primärt att genomföra en stor omorganisation utan öka kvaliteten för våra 

användare. Efter kartläggning och analys av hur arbetet med elektroniska resurser fungerade blev 

det emellertid uppenbart att processmetoden även sätter fingret på svagheter i organisationen. 

Svagheten här var att kompetensen att hantera arbetet med elektroniska resurser var utspridd på 

fyra fakultetsavdelningar med en funktionsansvarig som sammanhållande. Processkartorna avslöjade 
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mycket så kallad ”icke värdeskapande tid”. Den kompetenshöjning som behövdes för detta växande 

arbete var svår att åstadkomma med personal splittrad på olika avdelningar. Arbetssätten blev olika 

och andra prioriteringar kunde störa det optimala flödet. Mandatet för den funktionsansvarige var 

inte tillräckligt starkt. 

Resultatet av denna analys blev en helt ny avdelning 2005, Avdelningen för e-resurser. Detta var det 

första steget mot en organisation med mer fokus på expertkunskaper än på ämnen och fakulteter. 

De problem som blivit tydliga inom detta område visste vi fanns även inom andra funktionsområden. 

Vi började ställa oss frågan om vi hade det optimala arbetssättet. Borde vi kanske lägga större fokus 

på själva funktionen och på bibliotekariekompetensen istället för på ämnes- och fakultetsinriktning?  

Andra processkartläggningar ledde till utveckling av tekniskt stöd för tre typer av magasinsarbete: 

magasinsframtagning, fjärrutlån samt undersökning av saknade böcker. Med stöd av projektmedel 

från dåvarande BIBSAM kunde SUB tillsammans med Karolinska institutets bibliotek (KIB) utveckla ett 

systemstöd i programmet SAGA för att kunna samordna de tre olika processerna (SUB stod för 

processanalysen och KIB för systemutvecklingen). Med hjälp av en handdator är det nu möjligt att 

hämta böcker i ett samordnat flöde oberoende av vilket system som genererat beställningen. 

Processen kallas XYZ och har medfört stor rationalisering.   

 

Vilka var problemen? 

Förvärv 

Förvärv av böcker och tidskrifter hanterades inom de fyra fakultetsavdelningarna samt på 

filialbiblioteken. Försök hade gjorts för att hitta en bättre samordning av rutiner men i och med att 

fakultetsavdelningarna under lång tid hade utvecklat olika arbetssätt visade sig detta vara mycket 

svårt. Fokus låg på respektive fakultet och på de enskilda ämnena, dvs på fyra olika flöden i stället för 

på ett. 

Katalogisering 

En katalogutredning hade redan i början på 2000-talet konstaterat att splittringen av arbetet på 

avdelningar och filialbibliotek inte främjade kvaliteten på katalogposterna. Utredningen föreslog ett 

mer samlat arbetssätt med en ”katalogverkstad” (ett särskilt rum) där hela flödet av böcker för 

katalogisering effektivt skulle strömma igenom. Förslaget var inte baserat på en processmätning men 

syftet var detsamma, dvs ett samlat och ett snabbare flöde och förhöjd kvalitet för kunden. Förslaget 

mötte stort motstånd och man tyckte sig se en återgång till tidigare katalogavdelningar och en 

ensidig fokusering på endast en arbetsuppgift. Vi valde att inte genomföra den förändringen men 

hittade en modifierad modell med ett kataloglag med ansvar för det som tidigare hette 

”primärkatalogisering ”.  För att vara med i detta arbetslag krävdes djupa kunskaper i katalogisering. I 

det ”sekundära” katalogiseringsarbetet kunde flera delta och detta arbete definierades som 

”registrering”. Några lokalt samlade flöden genomfördes däremot inte. Som sammanhållande kraft 

fungerade katalogchefen. 

Undervisning 

Här hade vi under årens lopp prövat olika organisatoriska modeller. Ansvaret för den 

ämnesfördjupade undervisningen hade dock hela tiden legat på fakultetsavdelningarna eftersom 

kunskapen om olika ämnesdatabaser fanns här. Grundundervisningen hanterades under senare år 



5 
 

inom avdelningen för kundservice där också utvecklingen av digitala kurser påbörjades. 

Filialbiblioteken har kurser på alla nivåer. En pedagogisk utvecklare fungerade som sammanhållande 

men liksom med flera andra funktioner var det ändå svårt att på ett effektivt sätt hålla jämn 

kvalitetsnivå. Kopplingen mellan nivåerna blev lidande liksom kopplingen till den digitala 

utvecklingen. 

Informationstjänst 

Som på många andra bibliotek hade biblioteket problem med schemaläggning för bemanning av 

informationsdiskar. För att rationalisera och förenkla detta arbete slogs de fakultetsbaserade 

informationsdiskarna, lånedisk och fjärrlånemottagning samman till en gemensam disk med tre 

informationspunkter. Problemen kvarstod emellertid. Det handlade om kollision med övriga 

arbetsuppgifter, om lojalitet till den egna avdelningen, om bristande kundperspektiv och svårigheter 

att nå alla med kompetensutveckling.  Schemaläggning och diskussioner om prioriteringar av olika 

arbetsuppgifter tog för mycket tid och energi och det var uppenbart att arbetssättet inte kunde 

fortsätta.  

Logistik 

Rutinerna för allt manuellt arbete som handlade om logistik avspeglade tidigare organisationer och 

var inte effektivt samordnade. Det handlade om inkommande beställningar, bokframtagning och 

bokuppsättning, utgående fjärrlån, inkommande svenska pliktleveranser, distribution av 

avhandlingar, undersökning av förkomna böcker, bokvård och märkning. 

Kontaktbibliotekarier 

Varje institution hade sin kontaktbibliotekarie och information om dessa kunde man hitta på 

bibliotekets webbplats. En samordnare ansvarade för att man hade samma förhållningssätt och gick 

ut med samma information. Problemet var att kontakterna med institutionerna ändå inte alltid 

kunde ske via kontaktbibliotekarien. Många andra kontakter var nödvändiga och vi såg svårigheter 

att hålla samman detta inom ett system av kontaktbibliotekarier. Vi började ifrågasätta modellen och 

syftet. 

Ledningsstruktur 

Fram till ett överbibliotekariebyte 2004 hade ledningsgruppen bestått av fyra enhetschefer samt ÖB. 

Dessa enhetschefer ansvarade gemensamt för olika delar av verksamheten. Inom några enheter 

fanns underavdelningar med avdelningschefer, t ex Enheten för litteraturförsörjning med fyra 

fakultetsavdelningar samt filialbibliotek. Denna ledningsgrupp representerade hela verksamheten 

och den var lagom stor för att fungera optimalt. Det fanns emellertid synpunkter på konstruktionen. 

Medarbetare tyckte modellen var alltför hierarkisk och cheferna för fakultetsavdelningarna saknade 

ett direktinflytande på ledning. De hade ansvar för stora budgetposter och då anslagstilldelningen 

fram till 2004 delvis gick direkt via fakulteterna menade man att även avdelningschefer borde sitta 

med i ledningsgruppen.  

Av besparingsskäl togs år 2004 de övergripande enheterna på biblioteket bort och samtliga 

avdelningschefer bildade tillsammans med ÖB en ledningsgrupp (se bild sid 4). Det var ett försök att 

hitta en annan ledningsmodell. Den blev emellertid otymplig och tungrodd och under en kortare 

period infördes därför en liten ledningsgrupp bestående av informationschef, administrativ chef, IT-

chef, biträdande ÖB och ÖB. Den kompletterades av ett chefsråd bestående av samtliga chefer. 
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Alla ledningsmodeller som beskrivits ovan avspeglade organisationen. Organisationen före 2004 var 

effektiv ur många perspektiv men ogillades av personalen. Den platta organisationen efter 2004 gav 

en känsla av närmare delaktighet till beslut och ledning men fungerade inte ur ledningsperspektiv.  

Ekonomi 

De ekonomiska realiteterna, dvs att anslagsuppräkningarna inte täckt kostnadsökningar under en 

följd av år, blev allt besvärligare.  2007 aviserades ett sparkrav på biblioteket med 3 miljoner kronor 

på tre år. I detta läge var det nödvändigt att ställa oss frågan: använde vi de personella resurserna på 

bästa sätt (de hade redan minskat under de senaste åren) och fokuserade vi på rätt uppgifter? Nya 

arbetsuppgifter hade tillkommit (t ex e-publicering) och IT- och webbarbetet krävde mer resurser. 

Vilka ytterligare förändringar i omvärlden kunde vi förvänta oss skulle påverka framtida arbetssätt? 

2004 ändrades modellen för anslagstilldelning. Universitetet fick en nämnd för 

fakultetsgemensamma verksamheter ledd av prorektor och med prodekaner som 

fakultetsrepresentanter. Nämndens uppdrag blev att tilldela biblioteket ett samlat anslag till vilket 

fakulteterna bidrar utifrån särskilt uträknade nyckeltal. Därmed var det inte längre nödvändigt att av 

ekonomiska och uppföljningsmässiga skäl ha en fakultetsindelad organisation. 

Sammanfattning 

Sammantaget och sett i backspegeln kan man säga att fakultetsindelningen under många år tjänade 

sitt syfte att hitta ett fakultetsförankrat arbetssätt mycket väl. Med tiden skapade den emellertid 

inlåsningseffekter av egna ansvarsområden med risk för suboptimering. Helhetsperspektivet 

försvann och framförallt blev ett antal funktionsområden splittrade på flera avdelningar. 

Förändringar var nödvändiga, av kvalitetsskäl och av ekonomiska skäl.  

 

Vilka var styrkorna? 
Det fanns många styrkor att luta sig emot i förändringsarbetet. En mycket viktig faktor var tiden i 

relation till medarbetarnas delaktighet. Under åren 2004-2006 genomfördes kontinuerligt justeringar 

i organisationen, då utvecklades processarbetet och då satsade vi på ledarveckling. Vi försökte på 

olika sätt att komma tillrätta med problem och anpassa verksamheten efter förändringar i omvärlden 

och efter det ekonomiska läget. Man kan se denna period som en mental förberedelsetid för den 

större förändring som måste komma. Processer ska inte bara finnas i arbetsflödet utan också inom 

varje medarbetare. Förändringar behöver tid för att kunna omfattas av alla. 

En annan styrka – och förutsättning – var den samlade kunskap och kompetens som finns inom 

organisationen. Den positiva erfarenheten av processarbete hos många medarbetare utgjorde en 

god grund för det fortsatta arbetet. Att delta i processkartläggning kan leda till en egen insikt om att 

det finns bättre sätt att utföra arbetet. Flera var eller hade varit processägare för bibliotekets allra 

första processer och hade direkta och positiva erfarenheter. De blev goda ambassadörer för att gå 

vidare med att arbeta processinriktat. 

Vidare var det en styrka att ålderssammansättningen hos personalen var blandad. Olika synsätt och 

erfarenheter kunde brytas och nya perspektiv komma in.  
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Biblioteket har satsat på utbildning i ledarskap under ett antal år och intresset har varit stort. Även 

detta skulle visa sig vara en styrka och en viktig förändringsfaktor. Vi skulle komma att behöva 

teamledare, processkartläggare, processanalyserare och biträdande avdelningschefer. 

En stark ledningsgrupp var förutsättningen för att kunna genomföra det arbete vi gjorde. Tempot 

kom att bli högt under 2007 men å andra sidan hade den mycket väsentliga tidsfaktorn fått spela sin 

roll under åren dessförinnan. Den ledningsgrupp som bildades i januari 2007 hade en bra balans av 

kunskaper, erfarenheter och personligheter, men framför allt hade den en lust och en vilja att nå 

resultat. 

 

Förändringsresan påbörjad  

Långsiktig planering 

Ett förändringsarbete kräver riktning och långsiktig planering. Vi behövde en vision och vi behövde en 

strategisk plan. Vi valde att börja med den långsiktiga planen för att i arbetet med den få 

tankeunderlag för en vision för biblioteket. Arbetssättet kan tyckas bakvänt men det fungerade. 

Arbetet påbörjades hösten 2006 och alla funktionsföreträdare bidrog med texter och synpunkter. En 

Långsiktig plan 2007-2011 (http://www.sub.su.se/omsub/langsiktigplan.aspx) blev klar i februari 

2007. Här beskrivs bibliotekets alla verksamheter samt de övergripande målen. Planen anknyter till 

universitetets långsiktiga plan, den är ett verktyg för den årliga verksamhetsplaneringen och den 

uppdateras vartannat år. 

Visionen om det levande gränssnittet 

Därefter påbörjades själva visionsarbetet. Hela biblioteket fick vid ett par personalmöten en 

introduktion till vad en vision är och varför det är viktigt med en sådan. Tre arbetsgrupper och hela 

chefsgruppen arbetade under överbibliotekariens ledning fram underlag för en vision för biblioteket. 

Gruppernas uppdrag var att hitta nyckelord, beskriva tankar om framtida förväntningar från 

studenter och forskare. Ur dessa grupper valdes därefter en liten arbetsgrupp som fick i uppdrag av 

överbibliotekarien att med vissa riktlinjer ge förslag till en vision.  

En vision blev efter ett antal diskussioner och bearbetningar i ledningsgruppen klar i februari 2007. 

Dess innehåll speglar ett förhållningssätt i en föränderlig värld. Det finns ingen slutpunkt för visionen 

utan den ska hållas framför oss som en ständig påminnelse att hitta den optimala servicen i ett givet 

läge till studenter, lärare och forskare. Den ställer kravet på oss att vi alltid måste anpassa utveckling, 

arbetssätt, miljö och service. Den är en vision som både är möjlig att uppnå men som också alltid 

visar på ett hägrande mål längre fram. 

Personalneddragningar 

Ambitionen fram till 2006 var att inte säga upp personal utan att ta besparingarna i samband med 

pensionsavgångar och tjänstledigheter.  Ett antal uppsägningar blev emellertid oundvikliga. Dessa 

besparingar på personalsidan ledde till justeringar i organisationen, informationsavdelningen 

upphörde som egen avdelning och två fakultetsavdelningar samordnades under en och samma chef.  

http://www.sub.su.se/omsub/langsiktigplan.aspx
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Ledning av bibliotek under förändringsarbete 

För att kunna smidigt leda ett mer genomgripande förändringsarbete krävdes en mindre 

ledningsgrupp som samtidigt representerade bibliotekets alla verksamhetsområden. För att uppnå 

detta slogs fakultetsavdelningarna samt samlingsavdelningen ihop till en avdelning med fem 

underavdelningar i början av 2007. Samordnande avdelningschefen kunde nu representera hela 

detta stora verksamhetsområde i en ledningsgrupp (förvärv, katalog, samlingar, undervisning och 

filialbibliotek). Ledningsgruppen kunde genom sammanslagningen formas optimalt: ÖB, biträdande 

ÖB med kvalitetsfrågor, administrativ chef, IT-chef, avdelningscheferna för den nya 

samlingsavdelningen, för kundservice och för e-resurser. Som sekreterare men inte del av 

ledningsgruppen fungerar bibliotekets informationsansvarig. 

Den nya ledningsgruppens första uppgift blev att få igång ett fokuserat förändringsarbete baserat på 

processanalyser. Syftet var att hitta bästa möjliga arbetssätt och organisation för att kunna uppnå 

det levande gränssnittet mellan kund och information. Utmaningen blev att klara av detta inom de 

ekonomiska ramarna som under ett antal år inneburit successivt minskad personalstyrka. Färdplanen 

gick ut på att arbetet skulle slutföras under 2007, att det skulle göras med stor involvering av 

medarbetare och att vi inte skulle använda konsultstöd. Vi bedömde att de mindre justeringar som 

redan gjorts i organisationen, arbetet med vision och långsiktig plan, kunskapen om processarbete 

bland många medarbetar samt insikten om att de ekonomiska realiteterna hade skapat en mental 

beredskap för mer genomgripande förändringar. 

Organisationsbilden januari 2007: 

 

 

 

Att identifiera huvudprocesser – eller Alla ska med 

Bibliotek består av flöden, fysiska flöden, digitala flöden och mänskliga flöden. Vilka är de 

övergripande processerna i denna ständiga rörelse av informationsbehov, människor, böcker och 
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digital information? Under hösten 2006 definierades bibliotekets huvudprocesser i ett arbete som 

involverade samtliga medarbetare. I grupper diskuterades bibliotekets roll och viktigaste 

arbetsuppgifter och resultatet blev tre huvudprocesser : Samlingsuppbyggnad, Tillgängliggörande 

och Informationssökning.  

I och med detta arbete sattes modellen för själva förändringsarbetet, nämligen medarbetarnas aktiva 

deltagande. I fortsättningen skulle ett stort antal personer involveras i arbetet med kartläggningar 

och analyser.   

Delprocesser, kartläggningar och analyser 

Ett antal centrala, stora och viktiga delprocesser lyftes fram för kartläggning och analys: förvärv/ 

katalog, undervisning, kundmötet, webbarbetet, kontaktbibliotekariearbetet samt alla logistiska 

processer (bokframtagning, bokuppsättning, bokleveranser m m). Dessa processer är alla viktiga ur 

ett kundperspektiv.  

Olika personer fick i uppdrag att kartlägga och att samla lämpliga grupper kring detta arbete. I nästa 

steg formades analysgrupper som leddes av antingen kartläggarna eller helt andra personer.  

Med utgångspunkt i de första tankarna från analysgrupperna diskuterade ledningsgruppen riktningen 

för det framtida biblioteket, prioriterade behov och tänkbara organisationsformer. Grupperna fick 

kompletterande direktiv för att kunna lämna slutförslag i oktober 2007. 

I ett första skede gällde att hålla alla vägar öppna, dvs kartläggningar och analyser skulle inte styras 

mot en redan definierad organisationsmodell. Självklart fanns på detta stadium tankar om att 

fakultetsavdelningarna måste upphöra liksom tankar om att inte bara hanteringen av e-resurser utan 

även andra funktioner skulle vinna på att samlas under ett organisatoriskt tak. Men för att verkligen 

kunna låta processanalyserna fritt utgå från processkartorna var det nödvändigt att hålla alla 

möjligheter öppna. 

En viktig framgångsfaktor i processarbete är inte bara kundperspektivet utan också att medarbetare 

blir aktivt involverade, ser sina arbetsuppgifter i ett nytt perspektiv (flödet, processkartan, 

sammanhangen), diskuterar arbetssättet i grupp och kommer med förslag till förbättringar och 

förenklingar. I arbetet med kartläggning och analys som följde på definitionen av huvudprocesser var 

många direkt delaktiga i grupper, andra hade möjlighet att ge synpunkter vid avdelningsmöten. De 

fackliga organisationerna fick kontinuerlig information och möjlighet till diskussion i 

samverkansmöten. De tog också initiativ till stormöten och sammanfattade medlemmarnas 

synpunkter, förslag, kritik och oro på ett mycket konstruktivt sätt. 

Arbetssättet är tidskrävande men ger en form av kvalitetsgaranti. Kvalitet i den bemärkelsen att 

kloka och kreativa förslag från medarbetare kan lyftas fram och i den att alla får en chans att 

processa de nya tankegångarna i sina egna huvuden. 

Grundtankarna i förslagen 

Samtliga grupper landade vid en grundidé, nämligen att man skulle arbeta i funktionsinriktade team. 

Detta var inte styrt från början utan växte fram i analyserna oberoende av varandra. Det fanns en 

upplevelse av splittring i den tidigare organisationen och en önskan att komma bort från 

avdelningsgränser. Inom organisationen hade vi under en tid pratat om behovet av fokus på själva 

bibliotekariekompetensen till skillnad från ämneskompetens. Frågan är känslig och det fanns en stor 
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oro att vi skulle tappa bort just ämneskompetensen om vi inte organiserar t ex förvärvsarbetet 

därefter. Samtidigt fanns också insikten att det är sårbart att arbeta så och att det lätt blir 

inlåsningseffekter. 

Analysgrupperna föreslog följande: ett förvärvsteam, ett katalogiseringsteam, ett undervisningsteam 

samt fyra kundteam. Ledningsgruppen såg klara fördelar och möjligheter med förslagen och en 

diskussion följde om hur detta skulle påverka övriga organisationen. Vi lät de tre huvudprocesserna 

styra och kom fram till följande: 

I processen Samlingsuppbyggnad ingår förvärvsteamet men här bildades också ett team för arbete 

med samlingar, samlingsuppbyggnad, bokuppsättning och bokvård. 

Till processen Tillgängliggörande hör arbetet med e-resurser (dock inte urvalet som görs i 

förvärvsteamet) och e-publiceringen. Här placerades också katalogiseringsteamet liksom arbetet 

med bibliometri. Som ett litet salt finns bland allt detta elektroniska arbete även hanteringen av 

tryckta tidskrifter. Tidigare processkartläggning och också erfarenheterna hade visat att detta måste 

involveras bättre med arbetet med e-tidskrifterna för att löpa smidigare. Från hösten 2010 ligger nu 

även ansvaret för digitalisering inom denna process. 

I processen Informationssökning ingår undervisningen och kundmötet. Dessa team fördes alltså dit.  

Gemensamt för samtliga förslag var att färre personer ska arbeta mer tid med uppgifterna. 

Fokuseringen låg på funktion och bibliotekariekompetens och inte på ämneskompetens. Sårbarheten 

skulle minskas genom att färre kan mer, har bättre helhetsperspektiv och större bredd. Ett område 

får inte vara beroende av en persons kompetens. Man ska arbeta som lärande team, dvs man bidrar 

med olika kunskaper och man har olika kompetenser som utvecklar teamet. Inte minst viktig är 

kompetensöverföringen mellan de som arbetat länge och de som är nyare i organisationen. 

Ålderssammansättningen var därför viktig. Teamen omfattar bara huvudbibliotekets personal men 

har ansvar för att involvera och informera personal på filialbiblioteken så att också dessa bidrar till 

och är delaktiga i utvecklingen. 

Personalnedskärningarna blev uppenbara i samband med beräkningarna av storleken på teamen och 

de flesta team blev mindre än vad som föreslagits i analyserna. 

Processer och avdelningar – hur syr vi ihop det? 

När kan man kalla organisationen en ”processorganisation”? Vi hade under resans gång pratat om en 

”processorienterad organisation” och föredrar att kalla den så. Det är viktigt att varje medarbetare 

får en hemmahamn och vet vem som är en närmaste chef. Lika viktigt är det att varje chef har tydliga 

ansvarsområden och här ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Skulle vi byta namn på 

avdelningarna och kalla dem för t ex ”processen samlingsuppbyggnad”? Det kändes oprecist och 

otydligt för omvärlden och vi bestämde oss därför för att behålla beteckningen ”avdelning” på de 

olika organisatoriska delarna. De tre redan befintliga avdelningarna för kärnverksamheterna 

motsvarade i stort huvudprocesserna och vi plockade in de olika teamen i befintliga avdelningar 

utifrån vilken huvudprocess de definitionsmässigt skulle tillhöra.  

Vad gör vi då med processerna och hur styr vi dem? Skulle vi tillsätta huvudprocessägare att ansvara 

för att processerna verkligen bryter genom avdelningsgränserna? Vilket mandat skulle i så fall dessa 

processägare ha i förhållande till avdelningscheferna? Våra erfarenheter från att ha 
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funktionsansvariga och avdelningschefer hade visat på svårigheter och vi ville inte bygga in 

motsättningar kring ansvar och mandat. Processer ska ses som ett viktigt verktyg i organisationen 

och vi kom fram till att om vi menar något med ”processorientering” så måste varje avdelningschef 

vara djupt involverad i processarbetet. Detta gäller oavsett om processen rör endast den egna 

avdelningen eller löper över flera avdelningar.  

Kvarstod ändå frågan om den sammanhållande funktionen. Det måste finnas en garanti för att inte 

nya inlåsningar och avdelningsgränser uppstår och att processerna verkligen löper smidigt genom 

hela organisationen utan stopp. Lösningen blev att ge kvalitetsansvarig samordningsansvaret och 

ansvaret för att relevanta utbildningsinsatser görs för processägare, att nya processer kommer igång, 

att processägare utses och att tidigare kartlagda processer ses över igen. I ledningsgruppen görs en 

kontinuerlig avstämning av hur processarbetet fungerar.  

Processarbete innebär ständiga förbättringar och med en stabil organisation kring modellen bygger 

man in en form av kontinuerlig utvärdering och kvalitetssäkring, inte bara av själva arbetsflödet utan 

också av processarbetssättet. 

Att visualisera en organisation 

Nu kvarstod bara frågan om hur organisationsbilden skulle se ut? Vi ville markera det horisontella 

perspektivet, flödet och processerna. Samtidigt var det viktigt att beskriva avdelningarna i den 

traditionella bemärkelsen liksom också stöd- och ledningsfunktioner. Resultatet blev följande: 

 

Den mentala bilden hade nu ändrats till att få en mycket tydlig riktning och inte bara rörelse som i 

hjulet i Kunskapsnavet. Det var viktigt att organisationsbilden skulle visa på förändringen i syn- och 

arbetssätt. Linjeorganisationen är borta, flödet går genom hela organisationen och 

helhetsperspektivet liksom visionen om det levande gränssnittet är det viktigaste.  

 

Från kartor och bilder till verklighet och människor  
Nu var organisationen klar och den var rejält omruskad jämfört med den tidigare. Det stod tidigt klart 

att vi måste börja från början med bemanningen, dvs all personal med undantag av chefer,  IT och 

administration, skulle tala om vad man ville arbeta med i den nya organisationen. Detta hanterades 

så att en beskrivning av varje team och dess uppgifter lades ut på bibliotekets intranät, Subnet. Där 

fanns också en ungefärlig uppskattning av hur många heltider som behövdes för varje team. Varje 
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medarbetare skulle sen i samtal med någon ur ledningsgruppen tala om vad man ville arbeta med i 

första hand och i andra hand. Man kunde välja att kombinera två arbetsuppgifter om man ville och 

man skulle ange i procent hur man ville fördela sin tid. Samtalen dokumenterades i formulär. 

Medarbetarna visste att vi skulle försöka tillgodose allas önskemål så långt det var möjligt men att 

verksamhetens krav måste gå före.  

Hur blev det? Många ville arbeta med förvärv men inte tillräckligt många med kundmöte och på 

filialbibliotek. Det blev nödvändigt att gå vidare med förnyade samtal utifrån verksamhetens krav. 

Slutresultatet blev ändå att ca 80% av personalen fick arbeta med det man angett som första eller 

andra önskemål oavsett om detta gällde helt nya arbetsuppgifter eller sådant man redan gjorde. 

Av logistiska skäl blev införandet av den förändrade organisationen utsträckt över flera månader. 

Rum skulle bytas, målas och byggas om, telefoner flyttas, kompetensutvecklingsinsatser planeras och 

samordnas med andra verksamheter. Arbetet påbörjades i mitten på februari, flera team kom igång i 

början av april medan andra behövde mer tid för att hitta sina nya sammanhang. Arbetssätt skulle 

förändras på djupet, de fysiska flödena styras om och i vissa fall skulle det tekniska stödet att se 

annorlunda ut. 

Nya ledarroller – nya möjligheter 

Under några års tid har arbete pågått med att förbereda för framtida ledare inom biblioteket. Bland 

annat gavs en utbildning 2004 som kallades ”Nyfiken på ledarskapet”. De flesta av de personer som 

gick denna utbildning har nu olika typer av ledarroller. Bibliotekets medarbetare har blivit 

uppmuntrade att anmäla om de är intresserade av framtida ledarskap. Listan är lång och genom de 

nya teamen har många ”nyfikna” fått en möjlighet att pröva på. 

I den nya organisationen ville vi skapa nya ledarroller och en annan ledningsstruktur. Grundfrågan 

var hur man inom en organisation med 140 medarbetare kan ha en liten ledningsgrupp som täcker in 

samliga verksamhetsområden utan att samtidigt ge dessa personalansvaret för alltför många 

medarbetare. Vi ville också undvika en modell som skulle uppfattas som hierarkisk i den meningen 

att information och beslut måste filtreras genom många led. Samtidigt ville vi ge möjlighet för nya 

ledare att pröva på ledarrollen och att därmed också förbereda för ett kommande generationsskifte. 

Avdelningschefer och biträdande avdelningschefer 

Lösningen blev att tillsätta biträdande avdelningschefer för de tre stora avdelningarna för 

samlingsuppbyggnad (ca 40 personer), e-resurser (ca 20) och kundservice (ca 30). Ansvaret för 

personal, ekonomi och verksamhet ligger med denna konstruktion hos avdelningschefen men denne 

har biträdande chefen som stöd. Tillsammans kommer de överens om arbetsfördelning. Den 

biträdande chefen ges en möjlighet att växa in i rollen för att i ett senare skede kanske kunna axla ett 

utvidgat ansvar. Avdelningschefen sitter i ledningsgruppen och kan inte ersättas där av sin 

biträdande. 

Teamledare 

Teamledarna är de som har det dagliga ansvaret för arbetet. Här ligger fokus på teambuilding och på 

att utveckla det definierade arbetsområde som teamet ska arbeta med. Teamledaren har inte 

personal eller budgetansvar. För att kunna utöva sitt personalansvar och ta ansvar för lönesättning 

måste därför avdelningschefen aktivt delta i utvecklingen av teamens arbete. Likaså är dialogen 

mellan teamledare och avdelningschef av avgörande betydelse. 
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Teamledaren har rollen som inspiratör och lagledare. Hon ska stödja och vara bollplank i den dagliga 

verksamheten och hon ska skapa förutsättningar för att lagkänsla och arbetsgemenskap utvecklas. 

Hon ska kunna se och ta tillvara olika personers kompetenser och skapa förutsättningar för att 

teamen blir lärande team. Teamledaren ska också stödja och underlätta processarbetet inom 

teamet. Hon kan vara processägare men denna roll kan också innehas av någon annan. Samtliga 

teamledare får kontinuerlig utbildning i teamledarskap. Teamledarna utses av respektive 

avdelningschef. 

Processägare 

Att vara processägare är ytterligare en möjlighet att för en längre eller kortare tid ta ett visst ledande 

ansvar. Den innebär att man tillsammans med medarbetare arbetar i en definierad process. Man 

ansvarar för att den löper väl och hela tiden utvecklas. Instrumentet är processkartan som alltid kan 

förändras. Det är en fördel om processägare byts ut med jämna mellanrum. Vår erfarenhet är att en 

ny processägare ofta ser på processen med nya ögon och upptäcker ytterligare förbättringsområden.  

Medarbetarskapet och medarbetarens ansvar  

Den nya organisationen har öppnat upp för olika karriärvägar inom ledarskap. Men detta ska inte 

vara den enda möjligheten att växa, ta ansvar och höja sin kompetens. Teamtanken bygger på 

förutsättningen att alla måste ta ansvar och bidra med olika kompetenser. Det är inte teamledaren 

som ska ”kunna allt” utan hon ska vara den som syr ihop de olika kompetenserna till ett vinnande 

lag. Likaså har processägaren en roll att uppmuntra de som arbetar inom processen att själva hitta 

förbättringsområden och försöka se nya perspektiv. 

 

Den inre förändringen 
Vi hade nu arbetat med strukturer och arbetsflöden med kvalitet och kundperspektiv i fokus. Hur 

hade förändringarna påverkat medarbetarna? Vilka processer hade varit svårast att påverka? Hur 

skulle vi hantera fortsatta förändringar? Det var dags att börja titta på organisationens inre liv. En 

förutsättning för en väl fungerande organisation och en väl utvecklad service är medarbetare som är 

klara över sina uppdrag och som trivs med sina arbetsuppgifter och med sina kolleger. 

Vi behövde utveckla en bättre sammanhållen kultur och en starkare känsla för helheten oavsett de 

olika delarnas tidigare rötter.2 Detta var ett behov som uttrycktes av både personal och ledning. 

Gränserna mellan avdelningarna hade på sina håll varit alltför stela och olika arbetssätt och 

arbetskulturer hade växt fram.  Helhetsperspektivet hade förlorats och personalen påpekade ofta att 

man önskade större utbyte mellan avdelningarna. Genom den nya organisationen och utvecklingen 

av processer fanns förutsättningar för att spränga gränser och öka förståelsen för helheten. Men det 

var nödvändigt att hitta en tydligare metod för hur det som borde förbättras skulle kunna förbättras.  

Det fanns också ett behov av att hitta en rakare och mer positiv kommunikation. Det är inte 

konstruktivt att fastna i problem och i det som varit. Det kändes angeläget hitta ett lösningsinriktat 

arbetssätt. 

                                                           
2
 Stockholms universitetsbibliotek har en lång historia av fakultets- och filialbibliotek som slagits samman 

liksom också av fusioner (Statens Psykologisk-Pedagogiska bibliotek 2000, Arbetslivsinstitutets bibliotek 2007 
och Lärum på f d Lärarhögskolan 2008). 
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Vikten av ett gott ledarskap är viktigt och väl definierat. I takt med större ansvar för den enskilde och 

ett mer komplext arbetsinnehåll blev det också nödvändigt att försöka definiera begreppet 

”medarbetarskap”. Det handlar om ansvar för arbetsuppgifter, att bidra till utveckling och till en god 

arbetsmiljö. En kunskapsorganisation blir starkare och växer om medarbetare ges möjlighet att 

utveckla förmågan att ta ansvar och utveckla idéer. Detta kräver inte bara ett ledarskap som tillåter 

och möjliggör utan också medarbetare som vill, kan och vågar ta ansvar. Ledarskap och 

medarbetarskap blir kommunicerande kärl där påverkan ständigt går åt båda hållen. 

Som ett steg två i förändringsarbetet påbörjade biblioteket därför ett utvecklingsarbete hösten 2008 

med medel från Partsrådet. Strategier för att uppnå målet var 1) att hitta ett lösningsinriktat 

arbetssätt med fokus på möjligheter och inte på problem och 2) att förtydliga medarbetarskapet.  I 

denna del av utvecklingsarbetet användes konsulter. 

Det lösningsinriktade arbetssättet 

Samtliga medarbetare fick en halv dags utbildning i lösningsinriktat arbetssätt enligt den s k PLUS-

metoden. Chefer och teamledare gick fördjupad utbildning.  

Metoden bygger på följande: 

Plattformen – vad vill organisationen och vad är uppdraget? 

Lösningsmönster – vilken är den önskade framtidsbilden? 

Undantag – vad fungerar redan bra och när fungerar det? 

Skalor och steg – vad är tecken på förändring, hur ser stegen ut och vad kan man göra för att komma 

vidare? 

I utbildningen lär man sig hur man ställer öppna frågor, hur man använder orden och vilka ord man 

använder, hur man utgår från vad som fungerar bra i stället för att fastna i det som fungerar dåligt, 

hur man strukturerar upp, sätter gränser och gemensamma målformuleringar liksom hur man gör en 

sammanfattning i ett samtal. 

Medarbetarskapet 

För att hitta definitionerna på vad ett gott medarbetarskap innebär var det nödvändigt att involvera 

hela personalen. Med stöd av konsulten och en specifik modell diskuterades definitioner av 

medarbetarskap i olika grupperingar. Vilka var nyckelorden och hur definierade man dem? Styrkan i 

arbetssättet var att samtliga medarbetare involverades och att alla hade möjlighet att bidra med sina 

perspektiv. En rad värdeladdade ord listades och diskuterades. Varje ord fick ett innehåll och 

diskussionerna i sig hade ett värde. Vad betyder det att ”visa respekt”, vad innebär att ”våga ge 

konstruktiv kritik”, hur motarbetar man ”revirtänkande”, vad betyder ordet ”lojalitet”, hur utvecklar 

man en kultur där det är ”tillåtet att göra fel” och där man ”vågar testa”? 

Efter det att medarbetarplattformen var klar (se bilaga) fördes diskussioner inom varje avdelning av 

den betyder för just den personalgruppen. Med stöd av PLUS-metoden skulle man sen ställa sig 

frågorna ”vad behöver vi utveckla”, ”vad kan göras bättre” och ”var fungerar redan bra”. 
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Hur blev det och hur blir det? 
En avstämning gjordes ett år efter omorganisationen och en utvärdering ytterligare ett år senare. 

Nyckelpersoner och medarbetare i olika processer intervjuades och i huvudsak är utfallet mycket 

positivt. Naturligtvis finns problem som dykt upp under resans gång men det övervägande intrycket 

är att man upplever förändringarna som bra och till och med ”detta är enda arbetssättet”! Flera 

medarbetare har hittat ny energi och glädje i att få nya arbetsuppgifter eller komma i ett annat 

sammanhang. Några har tagit på sig ledarroller och visar stor kapacitet och fallenhet. Den oro som 

fanns på vissa håll till en början har övergått till en positiv inställning och också en glädje över att 

förändringarna faktiskt gynnar användarna. 

Vad som är särskilt värt att lyfta fram är det nya arbetssättet i kundteamen. Det upplevs som mindre 

stressande, ger en bättre flexibilitet och större samlad kompetens samt ökar samhörighetskänslan 

kring uppgiften. Övriga team har kommit igång i olika stor omfattning. Den mest radikala 

förändringen, dvs att förvärv och katalog inte längre organiseras utifrån fakultetsområden, är den 

som har behövt mest tid att hitta sina former. Här tvingades vi också invänta den tekniska 

utvecklingen inom Dawson2Libris, dvs det tekniska stöd som var nödvändigt för att kunna överge 

förvärvsmodulen i det lokala systemet och för att få en process där katalogiseringen är en del av 

förvärvsprocessen. Före den förändringen hade biblioteket ständigt okatalogiserade böcker på 

hyllorna. Nu kommer det nyförvärvade materialet upp på hyllorna inom 1-2 dagar, 

retrokatalogiseringen har fått ett högre tempo och antalet katalogisatörer har minskat från 17 

heltider till 8 under en tioårsperiod! 

Utvärderingen identifierade ett antal områden där vi måste arbeta vidare med förbättringar och 

förändringar. Några av dessa områden är: kontinuerlig utbildning för teamledare, harmonisering 

mellan huvubibliotek och filialbibliotek för enhetliga rutiner (filialbiblioteken ingick inte i 

omorganisationen), tydligare riktlinjer för prioriteringar när man arbetar i flera team, utveckla 

kommunikationen med ledningsgruppen och sist men inte minst hela tiden arbeta med att se hela 

flödet för att undvika att nya gränser uppstår. 

Processkartläggningar fortsätter av både små och stora flöden. Det är ett kontinuerligt arbete och de 

stora processer som 2007 låg till grund för organisationsförändringar kartläggs igen för att vi ska 

upptäcka ytterligare förbättringsområden. Samtidigt förändras omvärlden (e-boksanvändningen 

ökar, vi går över till Dewey, diskussioner om behovet av databrunn pågår) och processerna liksom 

arbetssätten påverkas av dessa. Processarbetet innebär att vi ständigt måste vara beredda på 

ytterligare justeringar i organisationen.  

De processer som kan ha mätbara mål har sådana. Det gäller processer som bokuppsättning, 

bokframtagning, fjärrlån ut, förvärvsbeställningar och katalogisering. Andra är avhängiga 

kundmätningar och utvärderingar av olika slag, t ex undervisning och informationsarbete. 

Hur blir vi en processorganisation som verkligen genomsyrar allt arbete och hur undviker vi att nya 

gränser byggs upp mellan avdelningar? Vi testar ett processarbetssätt som inte direkt ”följer boken” 

där vi försöker vara pragmatiska och hitta vår egen modell. Vi har huvudprocesser men inga 

huvudprocessägare. Vi har processägare oavsett processens storlek och skiljer inte ut delprocesser. 

Avdelningscheferna har ansvar för att arbeta processinriktat och ledningsgruppen har ett 

övergripande ansvar för att processperspektivet aldrig tappas bort.  
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Sammanfattning  
Det förändringsarbete som Stockholms universitetsbibliotek har genomgått under några års tid kan 

fungera som exempel på vikten av att låta förändringar ta den tid de behöver. Vi hade troligen 

kunnat genomföra detta på ett snabbare sätt men resultatet hade kanske inte blivit lika gott. Under 

en startsträcka på flera år med ett antal mindre organisatoriska justeringar fanns möjligheten för var 

och en att mentalt förbereda sig och att inse att det behövdes en mer genomgripande förändring. 

Under denna period har också de ekonomiska tyglarna måst stramas åt vilket i sin tur skapat insikt 

om att andra arbetssätt måste prövas. 

Förändringar är nödvändiga av många skäl men de ska komma rätt i tiden. Det gäller att hitta den 

organiska tidpunkt då det finns en beredskap hos medarbetare att våga röra om i organisationen. Det 

handlar om att ha en styrning och en vision men också om att låta något följa sitt lopp. Banan är 

sällan rak och man kan vinna på att göra de extra svängar som uppstår om huvudriktningen ändå 

behålls.  

Att arbeta med processer ger oerhört många vinster utöver själva arbetsresultatet. Det mest 

påtagliga är att medarbetare är inte bara delaktiga, de blir också synliga liksom arbetsmomenten blir 

det. Detta har varit påtagligt när man i olika sammanhang stolt kunnat berätta om en process som 

förändrat och förbättrat inom just deras arbetsområde. Arbetsuppgifterna blir en tydligare del av en 

helhet och man ser sin plats i kedjan. Arbetet blir också intressantare, mer påtagligt gripbart och man 

kan påverka resultatet. Ingenting är för stort eller för litet, man gräver där man står och det blir 

kvalitet där man står. Att samlas kring en kartläggning eller analys innebär kunskapsöverföring och 

därmed säkras också generationsperspektivet.  

Styrkan i detta förändringsarbete har varit den stora delaktigheten och att idéerna kommit från 

många medarbetare. En levande organisation som också vill vara ”ett levande gränssnitt” och som 

har honnörsord som ”gränslöshet och hållbarhet, innovation och kreativitet, användarfokus och 

enkelhet" i sin vision kan bara växa underifrån. Att utveckla hållbarhet tar tid, att hitta innovation och 

kreativitet kräver lyssnande, att hitta användarfokus förutsätter ett medvetet arbetssätt. 
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Bilaga 

 

Medarbetarplattform 

Medarbetarplattformen lägger grunden för alla medarbetares ansvarstagande och för en god 

arbetsmiljö vid Stockholms universitetsbibliotek. Den har tagits fram i ett utvecklingsarbete under 

2008/2009 där hela personalen varit involverad. Plattformen ska vara ett konstruktivt verktyg att 

arbeta med för att identifiera utvecklingsområden inom medarbetarskap. 

Medarbetarskapsplattformen stödjer bibliotekets styrande värdering att ”verksamheten skall präglas 

av ett ständigt lärande som ger hög kvalitet och effektivitet, kontinuitet och nytänkande. Respekt för 

alla – arbetskamrater och användare – skapar ett arbetsklimat som ger trivsel och arbetsglädje och 

underlättar samarbete både internt och externt. Starkt engagemang sätter användaren i centrum – 

nu och i framtiden.” 

Plattformen bygger på ansvarstagande, delaktighet, professionalism, generositet och öppenhet. 

 

Ett ansvarstagande och delaktighet: 

 För verksamheten 

 För egna arbetsuppgifter 

 För arbetsmiljön 
 

Professionalism som visar sig i: 

 Gott bemötande 

 Kompetens 

 Engagemang 

 Vilja att utvecklas 

 Lojalitet 
 

En generositet och öppenhet som visar sig i 

 Prestigelöshet  

 Hjälpsamhet 

 Uppskattning 

 Våga uttrycka åsikter 

 Respekt för andras åsikter 
 

Varje chef har utöver detta ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att medarbetarskapet 

utvecklas på SUB och för att plattformen blir ett konstruktivt och väl använt redskap. 

 


