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Datainsamling 

– Beskriver läget i maj 2016 

– Fem personer är intervjuade per telefon 

– Personer med IT/system/metadatainriktning 

– Bibliotek av olika storlek 

– Ca 45 min per intervju 

– Intervjuerna är inspelade och transkriberade i sin helhet 

– Konfidentialitet 

– Anonymiserade i redovisningen 



Intervjufrågor 

Frågorna skickades i förväg. 

Intervjufrågorna har utformats utifrån avtalet för Följeforskning, Förstudierapporten 

Nya Götawebben, Slutrapporten från projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken 

2014-2015, samt dokumentet Delegationsbeslut – Gemensamma bibliotekstjänster i 

Götasamarbetet.) 

 

Tre teman: 

–  Behov och mål med webben 

–  Samarbete om Götawebben 

– Lokalt eller regionalt?  



1. Vilka uppfattar du vara de viktigaste behoven för 

en ny webb ur ditt lokala perspektiv?  

Enligt respondenterna är det viktigt att webben är användarvänlig och lättillgänglig.  

 

– att webben innehåller en användarvänlig katalog  

– att webben är utformad så enkelt som möjligt  

– att den ska innehålla så lite finesser och funktioner som möjligt 

– att det ska vara enkelt att publicera lättillgänglig information om det lokala biblioteket  

– att den är responsiv 

– att webben ska vara lätt att använda för bibliotekspersonalen (att personalen endast behöver lägga in 
information på ett ställe) 

– att den är barnanpassad 

– att det finns boktips och bokrecensioner 

– att det är tydligt vilket format titlarna har. 

 

Det kommer fram ganska mycket kritik av hur det fungerar idag, utifrån temat användarvänlighet.  

 



2. Under hösten har det gjorts en förstudierapport, 

”Nya Götawebben”. Har du läst rapporten? Hur tycker 

du att den har beskrivit behoven? 

– Rapporten har inte gjort avtryck på biblioteken. Två har inte läst den, tre har 

bläddrat i den.  

– Två av respondenterna som tagit del av rapporten säger att de behov som 

beskrivs i förstudierapporten beskrivs på ett bra sätt - samtidigt har de svårt 

att komma på några konkreta exempel.  

– En respondent anser att de målbilder som nämns i rapporten inte är 

realistiska.  

– En respondent känner inte igen de behov som beskrivs i rapporten och ser 

inte dessa som relevanta för "sitt" biblioteks användare.  

 



3. Har ni diskuterat behoven gemensamt på ditt 

bibliotek? Hur i så fall? 

Utifrån intervjuerna verkar behoven av en ny Götawebb diskuterats i 
mycket liten utsträckning bland bibliotekspersonalen.  

 

På ett bibliotek fördes diskussionen under APT. 

Två av respondenterna diskuterade detta med sina respektive chefer men 
inte med den övriga bibliotekspersonalen.  

Två respondenter berättar om informella diskussioner bland personalen. 

 

Ser det annorlunda ut idag, september 2016? 

 



4. Målbilden för den nya webben är ”en modern och responsiv 

användarvänlig webb med integrerade tjänster som i 

förlängningen ska gå att använda för digitalt läsfrämjande”. 

Håller du med om målbilden? Hur arbetar ni med detta på ditt 

bibliotek? Är målbilden förankrad lokalt? 

– Överlag är respondenterna positivt inställda till den formulerade målbilden.  

– En person ställer sig frågande till en del av målbildens formulering 

– En person upplever att hela formuleringen inte är relevant/aktuell för respondentens 

bibliotek.  

– Den formulerade målbilden inte är lokalt förankrad - i ingen av intervjuerna verkar man 

arbeta medvetet och strategiskt med den formulerade målbilden - det sker "i 

förbifarten".  

Orsaker som nämns:  

– webben upplevs som svår, bökig och inte användarvänlig 

– tidsbrist  

– prioritering av andra arbetsuppgifter  

– personalomsättning 



5. Hur diskuterar ni i personalen kring webben 

och övergången till Libris? Exempelvis APT, 

personalmöten, informellt etc.?  

– På en detaljerad nivå, snarare än en övergripande.   

– Övergången till Libris uppges inte ha påverkat det vardagliga arbetet.  

– För att få till en bättre användning av Götawebben bland användarna 

så måste bibliotekspersonalen själva bli bättre på att använda webben.  

 

 

 



6. Hur arbetar ni idag på biblioteket med 

utbildning/kompetensutveckling kring webben? 

(Tekniska aspekter såväl som innehåll.) Hur 

skulle ett önskvärt scenario se ut? 

– På en del bibliotek har man haft internutbildning/kompetensutveckling 

som har handlat om olika delar av webben. 

– På andra bibliotek bidrar man inte till och tar inte del av 

kompetensutveckling, detta till följd av tidsbrist/prioritering av andra 

arbetsuppgifter. 

– Bibliotekspersonalen har inte "lagt ned så mycket krut på att lära oss det 

utan vi har gått och väntat på att den nya ska komma.” 

 



7. Med erfarenheterna av övergången till Libris i 

ryggen – vilka positiva erfarenheter tar du med dig? 

Vad önskar du när det gäller arbetet med den nya 

Götawebben? 

– Det var en bra struktur, organisation, information etc. 

 

– Det bör finnas en ansvarig på varje bibliotek som ska sprida den 

information som man får vidare.  

– Webben är krångligare eftersom då involveras alla. 

– Förändringar behöver inte påverka/beröra det dagliga arbetet. 

Nya saker blir snabbt vardag.  

 



8. Har du upplevt otydlighet gällande omfattning 

och mål för samarbetet om Götawebben? 

Exempelvis om vad som ska ingå? 

Stor variation! 

– omfattning och mål för samarbetet om Götawebben är helt tydligt  

– det är relativt tydligt vad målet med samarbetet är och vad som ska ingå i 
samarbetet  

– det är otydligt gällande vad som ska vara gemensamt och vad som ska vara 
uppdelat  

– samarbetets omfattning och mål är frånkopplat de lokala behoven   

 

Flera uttycker en brist på koppling mellan beslut och implementering av beslutet.  

– beslut om gemensam webb har inte fått genomslag  

– bibliotekspersonalen får inte tillräckligt med tid av sina chefer 

– de lokala biblioteken har olika mål med vad man vill göra med sin webb 

 



9. Hur uppfattar du att Göta styrgrupp 

kommunicerar sina beslut till de lokala 

biblioteken? 

– 3 personer överlag positiva 

– 2 överlag negativa 

 

Kommentarer: 

– Lite för långsamt 

– Informationen är alltför personberoende/chefsberoende 

– Besluten är luddiga – vad har beslutats? (Ibland har inte ens chefen 

förstått.) 

– Protokoll saknas 

 



10. Hur skulle du vilja få information om samarbetet 

inom Götawebben? Har du förslag såsom särskild 

webbsida/blogg/ intranät/Facebookgrupp/ 

regionbibliotekets webbplats etc.? 

– Viktigt att all information finns på ett ställe och att det är lätt 

åtkomligt. 

 

– Det spretar: två personer tar upp gruppmail som förslag, en 

person tycker att det räcker om cheferna och vill inte ha 

gruppmejl.  



11. Anser du att du idag känner till 

formerna för samarbetet? Har du 

tillräcklig insyn i styrgruppens arbete? 

Återigen – åsikterna går isär:  

– Jag har tillräcklig insyn i styrgruppens arbete. 

– Bibliotekspersonalen i allmänhet skulle behöva ha bättre insyn.  

– Jag har inte tillräcklig insyn.  

– Jag upplever inte att jag måste ha insyn i vad styrgruppen gör, så 

länge som allt fungerar som det ska. 



12. Uppfattar du att du kan framföra 

kommentarer och förslag till 

styrgruppen? Finns det vägar för detta? 

– Det vanligaste sättet att framföra kommentarer och förslag till 

styrgruppen - via chefen.   

– Vikten av framförhållning - att de kommentarer och förslag rörande ett 

ärende som man vill framföra till styrgruppen, framförs innan beslut i 

detta ärende är fattat. Problem - har inte tillgång till de kommande 

mötenas agenda.  

 



13. Anser du att övergången till Libris har 

gjort att ni har utvecklat nya arbetssätt 

gällande samverkan lokalt-regionalt? 

– 3 personer anser inte att Libris har medfört att de har utvecklat nya 

arbetssätt gällande samverkan lokalt-regionalt, övergången till 

Libris har inte påverkat det vardagliga arbetet på respektive 

bibliotek. 

– 1 person anser att övergången till Libris har medfört ett bättre 

samarbete.  

 

– Önskemål: fler kompetenshöjande aktiviteter som samordnas av 

regionbiblioteket.  

 



14. Vilka är styrkorna i Götasamarbetet 

enligt dig? 

 Att låntagarna får tillgång till ett större bestånd, som kan lämnas och hämtas på alla bibliotek. 

 Att användningen av personalresurser och kompetenser blir mer effektiv – eventuella 

problem/svårigheter behöver inte lösas av respektive bibliotek utan kan hanteras centralt. 

 Att bibliotekens webbsidor/webbtjänster blir bättre tack vare samarbetet - detta är en särskild fördel 

för små bibliotek.  

 Att kontaktnätet mellan bibliotekspersonalen utökas - det blir mer samarbete mellan 

bibliotekspersonalen/biblioteken. 

 Att man får en större personalstyrka = lättare att flytta personal mellan kommuner om så skulle 

behövas samt lättare att få gehör för sina påtryckningar. 

 Att man kan upphandla tjänster som datasystem, e-böcker och databaser flera bibliotek tillsammans - 

man får fler tjänster för pengarna än om alla bibliotek hade skött upphandlingar på egen hand. 

 Att man får bättre/större möjligheter till utbildningar och projekt som små bibliotek inte skulle kunna 

ordna själva. 

 Kompetensförstärkning, stabilare kompetens 



15. Vilka är svagheterna i 

Götasamarbetet enligt dig? 

1. Att organisationen är stor, vilket medför att det är svårt och tidskrävande 

att genomföra ändringar.  

2. Att alla bibliotek som ingår i samarbetet inte är i fas med varandra.  

3. Olika kommuner har olika förutsättningar (storlek, resurser) vilket påverkar 

möjligheterna till samarbete.   

4. Att biblioteken har olika arbetssätt och regler.  

5. Att det finns vissa problem med informationsförmedlingen till de lokala 

biblioteken.  

6. Att det finns brist på engagemang (inte tid). 

 



16. Vilka omständigheter upplever du överlag 

påverkar utgången av ett samarbete? 

Viktigt… 

– att det finns en vilja att samarbeta med och hjälpa varandra. 

– att de inblandade parterna kan lösa upp tidigare/äldre (arbets)strukturer,  

– att man vill komma överens, kan ge och ta i samarbetet  

– att parterna inte främst ser till sitt eget bibliotek utan agerar på ett vis som är det 
gemensamma samarbetet till gagn 

– att parterna är i fas med varandra - att de vill utvecklas åt samma håll.  

 

"Det viktigaste är väl att alla bibliotek har samma idé så att säga, samma inställning till 
låntagarna och till vilken sorts service vi ska erbjuda och liknande. Även att man ser 
biblioteken som en gemensam enhet och inte som separata bibliotek som samverkar 
när det passar." 

 



17. Vad bör vara lokalt och unikt 

respektive gemensamt gällande webben?  

– Respondenterna är överens om att så mycket som möjligt ska vara 

gemensamt.  

– Det lokalt unika bör enbart bestå av information som är specifikt gällande 

för det lokala biblioteket - t.ex. öppettider, programaktiviteter etc.  

– (En person menar att allt ska vara gemensamt, det specifikt lokala kan 

förmedlas via andra kanaler än via en webbsida. 

 



18. Finns det någon spänning mellan det regionala och det lokala 

som du uppfattar det?  

19. Om det finns en konflikt mellan varumärket Götabiblioteken 

och det egna kommunala varumärket - hur hanteras det på ditt 

bibliotek? 

 Överlag upplever respondenterna inte spänning mellan det gemensamt 
regionala och det unikt lokala och inte heller någon konflikt mellan det 
kommunala varumärket och Götabibliotekens varumärke.  

Det lokala biblioteket vinner mycket på samarbetet. 

Biblioteken uppfattas stå lite utanför den kommunala strukturen, vilket kan 
vara en anledning till varför deltagande i Götabiblioteken inte betraktas som 
ett brott mot den lokala lojaliteten.  

Samarbetet är utformat så att de berörda biblioteken inte förlorar sin lokala 
koppling. 

Lojalitetskonflikter får lösas situationsberoende.  

”Götabiblioteken är inget bibliotek, det är ju bara en samarbetsform.” 

 



20. Anser du att det finns behov av centralt material? 

Eller bör varje kommun arbeta själv med uppgiften 

för att behålla kontroll? 

– Alla anser att materialet/informationen ska så långt som det är möjligt 

framställas centralt. 

– Det är resurseffektivt och möjliggör att personalen på de enskilda 

biblioteken kan fokusera på andra arbetsuppgifter. 

– En central redaktion har en utjämnande effekt då olika kommuner har 

olika möjligheter att ta fram informationsmaterial på egen hand. 

– När informationsmaterialet tas fram är det viktigt att alla bibliotek ska få 

komma till tals och inte bara de som ingår i arbetsgruppen. 

 



21. Ett av målen med Götasamarbetet är att tillgängliggöra bibliotekets 

resurser genom medvetet arbete med open source-lösningar, nya 

lösningar för e-böcker och ett tillgängligt användargränssnitt. Hur 

anser du att projektet kan nå detta mål i dialog och samspel mellan 

användare, systemutvecklare och bibliotekspersonal?  

1. Det är viktigt att få veta vad användarna/allmänheten vill ha/tycker. 

Samtidigt är de svåra att nå, svåra att få fram åsikter från. Vissa bibliotek har 

metoder/arbetssätt för detta, andra inte.  

2. Det verkar saknas utarbetade metoder/arbetssätt för att lyfta fram 

bibliotekspersonalens synpunkter på vissa bibliotek.  

3.  Den kompetens som bibliotekarier har är inte tillräcklig för att kunna 

arbeta på ett framgångsrikt vis med dessa arbetsuppgifter, enligt en 

respondent. 

 



Vilka slutsatser kan dras? 

– Det är förvånansvärt lite ”gnissel” som kommer fram. Bekvämlighet, 
okunskap eller nöjdhet? 

– Användarperspektivet lyder starkt igenom i många frågor.  

– Det är lätt att på lokal nivå fastna i detaljer och vardagliga problem, 
det är svårt att lyfta blicken och se framåt. 

–  Webben svårare än Libris: berör fler, fler har åsikter och fler 
framför tyckanden.  

– Svåra intervjufrågor? Ovant att reflektera kring utvecklingsarbete. 
Kan ej svara, hänvisar till någon annan i flera fall, har aldrig tänkt på 
det/pratat om det etc.  

 

 



Att följa upp 

– Webben verkar vara en fråga för en enda person på flera bibliotek. 

Vad innebär denna sårbarhet?  

– Hur kan större engagemang och delaktighet skapas i hela 

personalgruppen? 

– Hur arbetar biblioteken internt med utveckling, lärande, 

uppföljning? 

– Information och kommunikation – hur?  

– Fortbildning, kompetensutveckling, lärande – regionalt eller lokalt? 

 




