
 
 
Dela läslust projektplan 
 

 

Projektets syfte 
Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län 
ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att den blir 
mer offensiv. Den ska utgå från förutsättningar och behov i respektive biblioteks 
lokalsamhälle och stärka bibliotekets och bibliotekspersonalens möte med såväl sina 
aktiva som sina potentiella användare. 
 
 
Projektets mål 
Projektet har tre mål; ett på individnivå för målgruppen bibliotekspersonal, och ett 
vardera på organisationsnivå för kommunbiblioteken respektive de regionala 
biblioteksverksamheterna. 
 

• Genom projektet ska bibliotekspersonalen öka sin kompetens att arbeta 
läsfrämjande. 
Varje medarbetare ska: 

• veta att biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag 
• kunna uttrycka och tillämpa det i sin roll 
• utveckla sin tillämpning så att den stärker det läsfrämjande uppdraget 
• förstå och känna att den egna tillämpningen gör skillnad 

 
• Genom projektet ska kommunbiblioteken arbeta mer strategiskt och 

systematiskt med sin läsfrämjande verksamhet.  
 

• Genom projektet ska de regionala biblioteksverksamheterna arbeta mer 
strategiskt med läsfrämjande genom att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet. 

 
Med begreppet kompetens menar vi här en kombination av delarna kunskap, vilja 
och tillfälle. Det vill säga; att kompetens handlar om att ha den kunskap som behövs 
för att arbeta, till exempel, läsfrämjande, ha en vilja att använda den kunskapen och 
ha förmågan att se tillfället när den kan användas. 
 
 
Målgrupp 
Den primära målgruppen för projektet är bibliotekspersonal på de 49 
kommunbiblioteken i de fyra länen. Sekundära målgrupper är dels de 



samarbetspartners som kommunbiblioteken har lokalt och skaffar sig genom 
projektet, dels användarna av biblioteken, såväl barn som unga och vuxna. 
 
 
Projekttid 
1 januari 2015 – 31 januari 2017. 
 
 
Projektorganisation 
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna. 
Styrgrupp: De fyra länsbibliotekscheferna eller motsvarande och fyra 
bibliotekschefer, en från vartdera länet. Projektledaren är adjungerad till styrgruppen. 
Projektledare, 25 %. 
Projektteam: Konsulenterna vid de regionala biblioteksverksamheterna, motsvarande 
en heltid per län. 
Referensgrupper, 1 per län. Formerna för detta beslutas inom respektive län. 
 

 

Utvärdering 
I syfte att utvärdera projektets mål på individnivå, det vill säga projektets första mål, 
avser vi att genomföra fokusgrupper med sex biblioteksmedarbetare per län vid två 
tillfällen; i projektets inledning och i dess slutskede. För att genomföra och 
dokumentera dessa fokusgrupper kommer en konsult att anlitas. För analysen anlitas 
en forskare.  
 
Bibliotekens lokala utvecklingsarbeten dokumenteras av biblioteken själva utifrån en 
gemensam mall. Detta material sammanställs och kommenteras av projektledaren i 
en rapport.  
 
En fokusgrupp genomförs i slutet av projekttiden med tre bibliotekschefer per län 
utifrån målet att kommunbiblioteken ska arbeta mer strategiskt och systematiskt med 
sin läsfrämjande verksamhet, det vill säga projektets andra mål. En konsult kommer 
att anlitas för denna fokusgrupp. För analysen anlitas en forskare.  
 
Fokusgrupp genomförs med ett urval av konsulenter på länsnivå för att reflektera 
kring huruvida vi når projektets tredje mål ”Genom projektet ska de regionala 
biblioteksverksamheterna arbeta mer strategiskt med läsfrämjande genom att främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet”. En konsult kommer att anlitas för 
denna fokusgrupp, för analysen anlitas en forskare.  
 
De regionala biblioteksverksamheterna gör varsitt lokalt utvecklingsarbete där de 
testar den kvalitetsmodell som Kungliga biblioteket utarbetat och som prövats av 
Regionbibliotek Stockholm i projektet "Sagostunden". Någon läsfrämjande 
verksamhet väljs ut i samråd med bibliotekscheferna i respektive län och studeras. 
Genom beskrivning och reflektion blir det ett bidrag till utvärderingen av projektet. 
Samtidigt bidrar det till utveckling av kvalitetsarbete genom att kunskap om 
kvalitetsmodellen sprids.  
Regionbibliotek Stockholm utbildar konsulenter i denna kvalitetsmodell. 
 
 



Upplägg av projektet 
Projektet är upplagt i tre nivåer: 

• En gemensam bas för alla som deltar i projektet. Denna innehåller fyra 
heldagar med samma innehåll som erbjuds i alla fyra länen. I den ingår vad 
läsfrämjande innebär utifrån bibliotekslagen, Kulturrådets handlingsprogram 
för läsfrämjande samt bibliotekens olika internationella manifest (Unesco, 
IFLA). I basen ingår också kompetensutveckling om muntlig framställning och 
om litteracitet och olika textbegrepp, metoder för biblioteksanvändares 
delaktighet mm. Basen är öppen för alla biblioteksmedarbetare, men det är 
upp till cheferna på kommunnivå att besluta vilka som ska delta. I basen ingår 
också två chefsseminarier, gemensamma för hela projektområdet, ett i början 
av projektet och ett i slutet. 

 
• Ett antal projektaktiviteter utformas utifrån behovsanalysen. Dessa kan vara 

gemensamma för alla länen eller ett par län. De kan också röra sig inom ett 
län eller med ett antal kommuner i olika län. Behovsanalysen som görs under 
våren 2015 ligger till grund för innehållet. Fokus ligger på metodutveckling och 
kompetensutveckling. Inleds under hösten 2015. 

 
• Lokala utvecklingsarbeten som bygger på behovsanalysen genomförs på 

kommunbiblioteken. De inleds under hösten 2015. De regionala 
biblioteksverksamheterna bidrar med kompetensutvecklingsinsatser som 
stödjer de lokala utvecklingsarbetena och samverkar vid behov mellan länen. 

 
 
Tidplan 
Projektår 1: 1 januari - 31 december 2015 
 
Inledningsfas 1/1 – 30/6 2015 

• Behovsanalys genomförs.  
• Projektplan, administrativ plattform och kommunikationsplan upprättas.  
• Samarbete med utvärderare inleds. 
• Planering av projektets olika spår utifrån behovsanalys. 
• Seminarium med chefer i slutet av fasen. 
• Bibliotekscheferna beslutar hur respektive bibliotek ska delta i fortsatt projekt. 
• Fokusgrupper med biblioteksmedarbetare genomförs. 
 

Genomförandefas 1/7 – 31/12 2015  
• Gemensamt basspår inleds, med två heldagar per län. 
• Projektaktiviteter utifrån behovsanalys inleds. 
• Respektive bibliotek utformar de lokala utvecklingsarbetena.  
• Lokala utvecklingsarbeten börjar komma igång. 
• Kontakt med utvärderare fortsätter. 

 
Projektår 2: 1 januari 2016 – 31 januari 2017 
 
Genomförandefas 1/1 – 30/6 2016  

• Gemensamt basspår slutförs, med två heldagar per län. 
• Projektaktiviteter utifrån behovsanalys fortsätter. 
• Lokala utvecklingsarbeten fortsätter och följs upp. 



• Kontakt med utvärderare fortsätter. 
 
Avslutningsfas 1/7 2016 – 31/1 2017: 

• Projektaktiviteter utifrån behovsanalys slutförs. 
• Lokala utvecklingsarbeten dokumenteras och följs upp av regional 

biblioteksverksamhet i respektive län tillsammans med kommunbiblioteken. 
• Fokusgrupper med biblioteksmedarbetare, chefer och konsulenter genomförs. 
• Handlingsplaner/visioner/program för framtiden processas på respektive 

bibliotek inom respektive län. 
• Utvärdering slutförs. 
• Rapportskrivning. 
• Slutseminarium för chefer. 
• Kunskapsspridning. 

 

 
  

 

  



Ekonomi 

 
Projektbudget, år 1 (2015) 

Kostnader, tkr 

Projektledare 25 % i 12 månader 165 

Resor, logi, OH mm projektledare 35 

Projektsamordning 4 x 100 % i 12 månader  2 200 

Utvärdering 30 

Dokumentation, information, marknadsföring 50 

Styrgrupp, möteslokaler mm 15 

Projektaktiviteter 705 

Summa 3 200 
  

Intäkter, tkr 

Statens Kulturråd 800 

Regionala biblioteksverksamheter, 50 tkr vardera till PL 200 

Regionala biblioteksverksamheter, 4x100% samordnare 2 200 

Summa 3 200 
  

 

 

 
Projektkalkyl, år 2 (2016-17) 

Kostnader, tkr 

Projektledare 25 % i 13 månader 200 

Resor, logi, OH mm projektledare 35 

Projektsamordning 4 x 100 % i 13 månader 2 400 

Utvärdering 150 

Dokumentation, information, marknadsföring 35 

Styrgrupp, möteslokaler mm 15 

Projektaktiviteter 780 

Summa 3 615 
  

Intäkter, tkr 

Statens Kulturråd 1 015 

Regionala biblioteksverksamheter, 50 tkr x 4 till PL  200 

Regionala biblioteksverksamheter, 4x100% samordnare 2 400 

Summa 3 615 
  

 


