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Kapitel 1



1. Uppdraget 
2014 beslutade Regionförbundet Östsam att tilldela medel till Götabiblioteken 
(folkbiblioteken i Östergötlands tretton kommuner samt i Tranås kommun) för ett 
treårigt projekt Gemensamma bibliotekstjänster inom ramen för Götasamarbetet. 
Projektet syftade till att utöka det befintliga samarbetet mellan biblioteken genom 
att skapa en gemensam digital plattform där användarna skulle kunna få tillgång 
till samtliga bibliotekens tjänster och medier (Regionförbundet Östsam, 
delegationsbeslut 2014). 

I samband med projektet erhöll Högskolan i Borås ett uppdrag till följeforskning. 
Uppdragsgivare och forskningsteamet kom överens om fyra initiala perspektiv för 
följeforskningen. Dels skulle man studera bibliotekens behov av kompetens i 
samband med övergången till Libris samt hur projektet arbetade med 
kompetensutveckling och lärande hos bibliotekens anställda. Dels skulle man 
studera om projektet medförde nya krav på arbetssätt och roller hos personalen, 
och till sist huruvida den gemensamma digitala plattformen uppnådde målet med 
att tillgängliggöra bibliotekets resurser i samspel mellan användare, 
biblioteksanställda och systemutvecklare. Från början kom man också överens om 
att perspektiven kunde förändras i samspel mellan forskare och uppdragsgivare. I 
avtalet framgår att följeforskarna skulle återkoppla resultat från den pågående 
forskningen fortlöpande både muntligt och skriftligt. Även slutresultaten skulle 
presenteras i en rapport samt vid en muntlig presentation. Den muntliga 
återkopplingen under projektets gång beskrivs närmare i tre avstämningsrapporter 
från 2016, 2017 och 2018. I det följande bygger vi på material från avtalet samt 
från avstämningsrapporter för att beskriva uppdraget och utvecklingsprojektet. Vi 
använder oss dessutom av protokoll till styrgruppsmöten under åren 2015 till 2018 
som finns tillgängliga på regionbibliotekets webbsida.  

Under 2015 studerade följeforskarna Cecilia Gärdén och Karen Nowé Hedvall 
projektets mål och förutsättningar samt deltagarnas förväntningar och farhågor 
med en särskild fokus på Götabibliotekets styrgrupp och chefsnivå. Under 2016 
bestämde forskarna och uppdragsgivarna gemensamt att följeforskningen, som 
ditintills hållit sig nära styrgruppen och chefsgruppen, skulle lägga sitt fokus på 
medarbetare involverade i arbetet med att ta fram den digitala plattformen. Syftet 
var att undersöka huruvida arbetet med Libris och med den nya webbplattformen 
kunde knytas till medarbetarnas upplevelser av sin plats i Götasamarbetet. Denna 
delstudie genomfördes främst genom en intervjustudie av följeforskaren Katarina 
Michnik och Cecilia Gärdén med fem involverade medarbetare. Studien 
återkopplades till Götabibliotekens styrgrupp. 

En ny riktning för följeforskningen bestämdes i samråd under våren 2017: att följa 
den nyss startade utvecklingsprocessen Crossmedia för att studera gemensam 
kompetensutveckling och lärande om nya sätt att arbeta med bibliotekens 
uppgifter, inom ramen för Götabibliotekens nätverk. Karen Nowé Hedvall och 
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Katarina Michnik samlade in data genom observationer, en dokumentstudie och 
en intervjustudie, och återkopplade sina resultat genom presentationer och 
workshops dels till deltagarna i Crossmedia nätverket och dels till 
Götabibliotekens chefsgrupp.  

Under följeforskningen har det därmed utförts tre mer eller mindre fristående 
delstudier, som på olika sätt närmar sig de fyra ursprungliga frågeställningarna. I 
samråd med uppdragsgivaren har forskningsuppdraget under de senare åren 
närmat sig generella frågor kring kompetensutveckling och förankring av en 
gemensam förståelse av (Göta)bibliotekens roll och identitet bland de deltagande 
bibliotekens cheferna och medarbetarna.  
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Kapitel 2



2. Gemensamma bibliotekstjänster 

Sedan början av 2000-talet har biblioteken i Östergötland skapat ett allt tätare 
samarbete i syfte att erbjuda alla användare inom regionen samma tillgång till 
bibliotekens resurser och tjänster oavsett kommun. Sedan 2012 samarbetar 
biblioteken kring ett gemensamt biblioteksdatasystem, ett gemensamt 
bibliotekskort och vissa gemensamma digitala resurser. Efterhand har samarbetet 
strukturerats alltmer och bland annat formaliserats i skriftliga överenskommelser. 
Dessutom har bibliotekens personal börjat skapa nätverk bland annat genom 
gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Som ett nästa steg ville man skapa 
en gemensam digital plattform där användare skulle kunna få tillgång till alla 
bibliotekens digitala resurser och tjänster. Ytterligare ett mål var att samtliga 
biblioteken skulle kunna använda plattformen för nya sätt för litteraturförmedling 
och lärande. För att kunna tillgängliggöra resurserna på bästa sätt såg man behov 
av att arbeta fram bättre avtal kring kommersiella e-medier samt av att ansluta sig 
till den nationella bibliotekskatalogen Libris. Ett syfte med övergången till Libris 
var att få fri tillgång till egna metadata i katalogposterna och därmed kunna skapa 
de tjänster som man ansåg bäst passade användarna (Moberg, 2015, s. 5).  

Projektet planerades vara uppdelat i tre delprojekt, med var sin projektledare, 
organisation och budget. Det första delprojektet, Införandet av Libris på 
Götabiblioteket hade som mål att genomföra ett byte av katalogiseringssystem för 
Götabibliotekens mediebestånd från det av företaget BTJ styrda katalogsystemet 
BURK till det av Kungliga biblioteket driftade systemet Libris som bygger på 
öppen standard. Delprojektet pågick från augusti 2014 till den 30 juni 2015. Efter 
juni 2015 planerades nästa delprojekt, som skulle leda till implementeringen av 
den gemensamma digitala plattformen, eller Nya Götawebben. I detta delprojekt 
gjordes bland annat en förstudie i regionens regi och en intervjustudie utförd av 
följeforskarna. Även efter att delprojekten avslutats fortsätter arbetet med att 
utbilda medarbetare i Libris-katalogiseringen och att samarbeta kring 
katalogiseringsfrågor, samt med att lansera en ny digital plattform. Diskussioner 
kring inköp och katalogisering av e-medier, som i delegationsbeslutet från 2014 
nämns som det tredje steget i projektet, förekommer emellanåt i styrgruppen men 
nämns inte som ett separat delprojekt i mötesprotokollen. 2017 nämns där istället 
utvecklingsprocessen Crossmedia som ett steg i Götautvecklingen.   
 
Vid en avstampsdag för Gemensamma bibliotekstjänster i början på 2015 svarade 
de deltagande bibliotekarierna, cheferna och regionbiblioteksmedarbetarna på en 
enkät om sina förväntningar och farhågor generellt för utvecklingsprojektet och 
särskilt för det första delprojektet. I svaren framkommer att man ser fram emot att 
själva äga sina katalogposter och att fortsätta utveckla ett stort gemensamt 
bibliotekssystem med en användarvänlig utformning. Flera nämner också att de 
hoppas på ett fördjupat samarbete och kunskapsutbyte mellan Götabiblioteken. De 
farhågor som bibliotekarierna nämner handlar främst om att projekten ska leda till 
en alltför stor arbetsbelastning i en ibland redan ansträngd verksamhet, samt att 
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arbetet och ansvaret kommer att ligga på få personer med kompetens inom bland 
annat metadata och katalogisering. Flera nämner svårigheter med att nå ut till alla 
och få dem delaktiga, och några ser en fara för att centraliserat arbete ska tränga 
undan den lokala prägeln. Man önskar sig att följeforskningen ska fokusera på 
frågor kring kommunikation, delaktighet, samverkan och skillnader mellan små 
och stora bibliotek.  
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Kapitel 3



3. Övergången <ll Libris 

I augusti 2014 startade delprojektet Införandet av Libris på Götabiblioteket och 
den 1 januari 2015 blev Götabiblioteken officiellt en del av Libriskollektivet. 
Alltsedan dess registreras alla nyförvärv i Libriskatalogen (Moberg, 2015). 
Arbetsgruppen Göta metadata, fem medarbetare från tre kommuner, utgjorde 
tillsammans med kontaktpersoner i kommunerna och projektledaren den 
arbetande projektgruppen för teknikskiftet och utbildningsinsatser. Även 
arbetsgrupperna System och Webb arbetade med vissa av projektets frågor i 
enlighet med den beslutade arbetsorganisationen inom Götabiblioteken (Moberg, 
2015, s. 6). De aktiviteter som genomfördes i projektet var tätt knutna till de 
tekniska och kompetensmässiga utmaningar som projektledaren hade identifierat 
och handlade om “nödvändig teknikförändring, samordning av inköpsrutiner och 
utbildning av personal” (Moberg, 2015, s. 4). Samtidigt bildade aktiviteterna ett 
led i Götabibliotekens pågående arbete med att skapa ett tätare samarbete och hitta 
fungerande modeller för ett hållbart samarbete (Moberg, 2015, s. 4). Bland annat 
innebar övergången att Götabiblioteken gemensamt skulle bekosta ett antal 
katalogisatörer (Moberg, 2015, s. 9) samt att lokala inköpsrutiner skulle 
harmoniseras (Moberg, 2015, s. 10). Själva projektorganisationen, där 
temagrupper inom Götabiblioteken användes för att dryfta uppkomna frågor, som 
sedan togs upp i Götabibliotekens råd (Götarådet) för att slutligen beslutas av 
styrgruppen, förstärkte den samarbetsmodell som hade tagits fram något år 
tidigare (Olsson, 2013; Moberg, 2015, s. 6).  

3.1 Följeforskning och utvärdering 

Librisprojektet dokumenterades av projektledaren bland annat i en slutrapport (se 
Moberg, 2015) och i en blogg under projektets gång, Göta Petter. Följeforskarna 
följde själva Librisprojektet men också interaktionen kring projektet i Götas 
chefsgrupp och styrgrupp. Empiri skapades in genom observationer av 
chefsmöten och styrgruppsmöten, en intervju med projektledaren för 
Librisprojektet samt genom en enkät som besvarades av deltagarna i 
Librisprojektets avstampsdag. Följeforskarna presenterade preliminära resultat 
och ledde lärande diskussioner vid fem tillfällen under 2015. Ett löpande tema 
genom 2015 var också diskussioner kring bibliotekschefers möjligheter att själva 
utvärdera eller följa upp sin verksamhet, där följeforskarna bidrog med 
föreläsningar och workshops. Forskaren Mikael Gunnarsson deltog vid workshops 
om katalogfrågor.  

I stort menade projektledaren att projektet har fungerat bra och uppnått sina mål, 
även om fri tillgång till metadata inte var total när bibliotekens gamla bestånd har 
konverterats. I projektets slutrapport framkommer att projektet bland annat har 
inneburit att bibliotekens personal på bred front (särskilt inköpare) har behövt 
bredda och fördjupa sin kompetens när det gäller katalogisering - “att inte bara 
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veta VAD som skulle göras, utan också förstå VARFÖR det behövdes 
göras” (Moberg, 2015, s. 12). Samtidigt anges i rapporten att de deltagane 
bibliotekarierna såg övergången till Libris som en relativt liten ändring i 
arbetsrutinerna jämfört med det stora arbetet att samordna bibliotekens kataloger 
några år tidigare. Även i en senare intervjustudie genomförd av följeforskarna 
kring nya Götawebben framkom att de flesta intervjuade inte ansåg att 
övergången till Libris hade lett till nya arbetssätt.  

Samarbetet kring Libris var ändå nästa steg i en uppväxling från en relativt lös 
sammanslagning av biblioteken inom Göta till mer strukturerade samarbeten som 
hade pågått sedan början av 2000-talet. Som också Skagerlid (2016) noterar i sin 
kandidatuppsats innebar Götasamarbetet en satsning på skriftliga avtal om både 
stort och smått, där bland annat ett samarbetsavtal från 2013 har kommit att spela 
en stor roll. I samband med övergången till ett gemensamt biblioteksdatasystem 
som hade skett några år tidigare stod det klart att Götabiblioteken gemensamt 
behövde bekosta resurser som ansvarade för drift och utveckling av systemet. För 
övergången till Libris behövde man utveckla samarbetet genom att skapa fasta 
lösningar när det gällde personal som kunde arbeta med katalogisering, 
systemstöd och med övergången till Libris, samt skapa än fler gemensamma 
rutiner som måste implementeras på de lokala biblioteken. Beslut och 
diskussioner under de observerade styrgruppsmötena hjälpte till att fylla dessa 
avtal med innehåll och skapa en förståelse för hur samarbetet i praktiken kunde 
ske. Under ett av de observerade styrgruppsmötena 2015 diskuterades 
Götasamarbetets förvaltning och organisation ingående. Frågor kring de 
existerande gruppernas (metadatagrupp, systemgrupp och webbredaktion) 
uppdrag klargjordes, liksom frågor kring hur gruppernas frågor och förslag kunde 
tas vidare för beslut i styrgruppen. 

Styrgruppen la relativ lång tid under sina möten på att diskutera frågor och beslut 
kring, till exempel, hur man skulle kunna följa upp att den personal som något 
bibliotek lovat skulle få tid i tjänsten för gemensamt katalogiseringsarbete också 
verkligen fick tid till det. Även diskussioner kring operativa detaljer som var 
relaterade till bibliotekens lokala identitet fick ta tid på styrgruppsmöten. Det 
kunde handla om huruvida det fanns plats för en lokal logotyp på den 
gemensamma webben eller om lokala regler och undantag gällande utlåningstid 
för vissa medier. Det kan tyckas onödigt att avsätta så pass lång diskussionstid på 
beslutsmöten för sådana operativa detaljer, men varje beslut kring samarbetet, 
stort som smått, bidrog till strukturen för ytterligare samarbeten och skapade 
Götabibliotekens gemensamma identitet. 

Enkätsvaren gällande förväntningar och farhågor på utvecklingsprojektet under 
2015 som sammanfattas i kapitel 2 ger en fingervisning om vilka utmaningar man 
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förutspådde särskilt för Librisprojektet. Dessa handlade bland annat om frågor 
kring hur information kunde spridas från de relativt få medarbetarna i 
metadatagruppen och förankras hos medarbetare med mindre kompetens i 
katalogiseringsfrågor. En annan återkommande farhåga gällde en för stor 
arbetsbelastning för personalen, som tvingades arbetade med utvecklingsarbete 
och nya rutiner vid sidan om det dagliga arbetet. Projektledaren för 
Librisdelprojektet uttryckte i en intervju att det hade tagit ganska lång tid för 
henne att hitta de ramar, bland annat budgetramar och riktlinjer, som fanns för 
projektet, och att hon försökte strukturera upp dem åt nästkommande 
projektledare som skulle ansvara för arbetet med en gemensam webbplats. Detta 
tar hon också upp i sin slutrapport: “Ansvar och roller hade kunnat tydliggöras 
tidigare i projektet” (Moberg, 2015 s. 12).  

3.2 Hur det ser ut nu 

En kataloggrupp med anställda från olika bibliotek vars tid bekostas av 
Götabiblioteken arbetar gemensamt med själva katalogiseringen. I ett protokoll 
från styrgruppen i april 2017 anges att behovet av gemensamma 
katalogiseringsresurser har ökat något sedan 2015. I metadatagruppens 
anteckningar framkommer att metadatagruppen regelbundet träffas och ansvarar 
för att diskutera den gemensamma katalogiseringen samt för att informera 
bibliotekens katalogansvariga. Frågor som diskuteras av metadatagruppen under 
2018 är hur stiftsbibliotek och skolbibliotek ska komma med i det gemensamma 
katalogarbetet, när och hur e-böckerna ska komma in i katalogen, och övergången 
till XL. Frågan om skolbibliotekens plats i Götasamarbetet har funnits sedan 2015 
och är tydligen fortfarande levande. Katalogansvariga ska finnas på varje 
Götabibliotek. Deras uppgift beskrivs i ett PM för katalogansvariga i Göta från 
2015 som att fungera som en länk mellan det enskilda biblioteket och 
metadatagruppen, ta emot och sprida nyhetsbrev och information om ändrade 
rutiner på det enskilda biblioteket och ansvara för att ändringarna implementeras. 
Göta Petter-bloggen som startades av projektledaren 2015 är 2018 fortfarande 
hemvist för manualer, rutiner och styrdokument kring katalogiseringen och 
uppdateras regelbundet. 

Därmed verkar man, åtminstone utifrån sett, ha utvecklat ett fungerande arbetssätt 
för ett arbete som kräver mycket information, kommunikation och samarbete och 
som bygger på det samarbetsavtal som Götabiblioteken utformade 2013. Om man 
utgår från styrdokumenten och metadatagruppens protokoll är det de medarbetare 
med mer eller mindre expertkunskap som finns i tvärgrupperna som diskuterar 
och tar beslut om anpassade rutiner, och som kommunicerar ut dem till 
katalogansvariga på varje bibliotek. Dessa ska då ansvara för att rutiner och 
informationen förankras bland kollegor. Samarbetet och kommunikationen verkar 
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alltså i stort sett fungera mellan medarbetare, snarare än att informationen går 
igenom de lokala bibliotekscheferna. 

3.3 Analys 

Mintzberg (2007, 2009) hävdar, i sin forskning om strategi och att leda 
förändring, att trots allt tal om att vi lever i tider av förändring, förändras det allra 
mesta i vår omvärld inte så mycket eller så snabbt: “The fact is that we only 
notice what is changing. And most things are not” (Mintzberg 2009, s.14). Detta 
betyder att även om vi behöver inlemma nya tekniker och nya medier i vår 
praktik, kommer vi troligtvis att implementera dessa ändringar på ungefär samma 
sätt som tidigare. I sin tur innebär det att medan det är viktigt att kunna leda 
organisationer i förändring, är det ännu viktigare att kunna leda dem mellan 
förändringar. Inte desto mindre finns mycket skrivet om just att leda 
förändringsarbeten samt att leda organisationer i tider av förändring. Eftersom 
projektet beskrivs i projektansökan som en anpassning till en förändrad omvärld 
och eftersom det första delprojektet, Librisprojektet, handlar om en förändring av 
ett centralt verktyg för biblioteken är det ändå intressant att titta tillbaka på 
projektet med hjälp av teorier om förändringsarbete och förändringsledning.  

Beroende på organisationens syfte och sammansättning finns det större eller 
mindre inslag av stora strategiska förändringar som leds uppifrån (Mintzberg, 
2007). Så kallade maskinorganisationer, stora organisationer som tillhandahåller 
standardiserade tjänster eller produkter, satsar på att behålla sin stabilitet men 
ibland tvingas de ändra kursen radikalt för att deras omvärld har förändrats 
mycket. Det kan gälla industriella organisationer, tjänsteproducerande kedjor eller 
stora myndigheter. I professionella organisationer å andra sidan, där en stor del av 
medarbetare tillhör så kallade professioner med längre utbildning, egna 
institutioner och en egen etik, styrs väldigt lite uppifrån. De individuella 
professionella medarbetarna driver och skapar istället mindre, inkrementella, 
ändringar i sitt eget arbete som ändrar hur organisationen uppfattas av omvärlden 
och av sig själv. Dessa ändringar drivs i mindre utsträckning av omvärldens 
förändringar och mer genom individernas egna agendor och intressen i samspel 
med sin omvärld. Det gäller till exempel högskolor där forskare och lärare ändrar 
forskningsprojekt och utbildningars innehåll, eller kreativa organisationer där 
enskilda medarbetare tillåts anpassa sina projekt till lokala förväntningar. 
Ändringar i professionella organisationer är relativt sett mindre ofta framkallade 
av omvärldens krav än av utveckling i de professionella fälten som de individuella 
medarbetarna tillhör (Mintzberg, 2007). De flesta organisationer, så också 
Götabiblioteken, befinner sig någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter. Å 
ena sidan är folkbibliotek ett exempel på en stabil myndighetsorganisation där 
mycket av verksamheten är traditionsbunden och regelstyrd. Å andra sidan kan 
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bibliotekarier ses som en profession av kunskapsarbetare med egna institutioner 
och en egen etik. Folkbiblioteken förväntas dels samverka i större nätverk för att 
erbjuda alla medborgare tillgång till ett liknande serviceutbud, och dels anpassa 
sina aktiviteter till den egna lokala omvärlden. Genom att ständigt diskutera och 
förfina detaljer i dokumenterade regler och rutiner kan såväl chefer i 
Götabibliotekens styrgrupp som medarbetare i Götabibliotekens ämnesgrupper 
påverka den riktning som förändringsarbetet tar.  

Enligt tidigare litteratur inom området finns flera utmaningar med 
förändringsarbete, bland annat har det forskats mycket om när och i vilka former 
medarbetare gör motstånd mot förändringen. Motståndet kan bland annat bero på 
en rädsla för att bli av med fördelar, en rädsla för att inte ha rätt kompetens eller 
en mer eller mindre väl övervägd övertygelse att förändringen inte tillför något av 
värde (Wadell & Sohal, 1998). Ju större förändring som man vill driva, ju mer 
motstånd man kan vänta sig av medarbetarna. Övergången till Libris beskrivs i 
projektansökan som en förutsättning för att biblioteken gemensamt ska kunna inta 
en ny och mer självständig roll i och med att de själva skulle äga sina 
katalogposter. Det är en ganska stor strategisk ändring. Samtidigt passade 
övergången in i en professionell utveckling inom folkbibliotekssverige, där alltfler 
folkbibliotek höll på att gå över till Libriskatalogen. Det bidrog troligen till att 
både chefer och medarbetarna såg ändringen som relativt naturlig även om den 
berörde ganska många medarbetare och man såg risker med ökad arbetsbelastning 
och brist på kompetens. Medan vissa rutiner behövde utvecklas eller ändras och 
en del arbete centraliseras till några få anställda inom Götabiblioteken verkar de 
flesta medarbetarna ändå ha sett övergången som inkrementell snarare än som en 
radikal förändring. Genom att projektet i stort följde de arbetssätt och den 
organisationsordning som man tidigare kommit överens om i Götasamarbetet 
tydliggjordes och förstärktes en befintlig ordning snarare än att en ny ordning 
skapades. Också detta har troligen bidragit till att övergången uppfattades som en 
mindre förändring av bibliotekens verksamhet. Delprojektet kan i efterhand ses 
som det enklaste steget av de tre stegen: det hade ett tydligt och mätbart mål (byta 
katalog) som man verkar ha varit överens om, och trots att katalogen är ett centralt 
verktyg för alla biblioteksanställda berördes endast ett fåtal medarbetare på djupet 
av förändringen. Den kompetensutveckling som behövdes inom projektet rörde 
dels en erkänd kärnkompetens för bibliotekarier, och dels en kunskap om nya 
rutiner. Även om fler nu behövde förstå, inte bara VAD utan också VARFÖR, 
verkar det inte ha funnits motstånd till att denna kompetens är något som 
bibliotekarier förväntas inneha.  
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Kapitel 4



4. Götabiblioteken - utveckling av en gemensam webbplats  

Bakgrunden till att man ville ha en ny webb är att den använda webben beskrivs 
“har blivit omodern, upplevs som administrativt betungande och är inte anpassad 
efter dagens brukarmönster såsom allt högre grad av konsumtion via mobila 
enheter.” (Region Östergötland, 2016, s. 5).  En förstudie som utfördes av Björn 
Dahlqvist under hösten 2015 kom fram till att det inom Götabiblioteken inte fanns 
en gemensam behovsbild av hur en ny gemensam webb behövde utformas och att 
det fanns flera grundläggande förutsättningar som intressenterna inom 
Götasamarbetet behövde komma överens om innan arbetet kunde gå vidare 
(Dahlqvist, 2016). Till följd av förstudien beslutade styrgruppen att under våren 
2016 ordna en heldagsworkshop för gemensamt arbete kring en gemensam 
målbild för en ny webb och att använda våren för att förankra bilden av en ny 
gemensam webb på hemmaplan. Under hösten 2016 fortsatte arbetet med att ta 
fram upphandlingsunderlag. Under våren 2016 utförde följeforskarna en 
intervjustudie med några av bibliotekets medarbetare.  Nedan fokuserar vi särskilt 
på resultaten av intervjustudien.  

4.1 Följeforskning 

Under våren 2016 genomfördes fem semistrukturerade intervjuer per telefon. Vid 
val av respondenter lades vikt vid respondenternas arbetsuppgifter, dessa skulle ha 
ett IT-ansvar, systemansvar eller dylikt. Dessutom lades vikt vid att 
respondenterna skulle arbeta vid folkbibliotek i kommuner av varierande storlek: 
respondenter från både små och stora kommuner valdes. 
  
Intervjufrågorna utformades av Cecilia Gärdén och Katarina Michnik utifrån 
avtalet för Följeforskning, förstudierapporten Nya Götawebben, slutrapporten från 
projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken samt dokumentet 
Delegationsbeslut – Gemensamma bibliotekstjänster i Götasamarbetet. Frågorna 
samlades under tre teman: Behov och mål med webben, Samarbete om 
Götawebben och Lokalt eller regionalt?. Intervjuguiden skickades ut till 
respondenterna i förväg och finns i bilaga 1 i denna rapport. Varje intervju tog 
ungefär 45 minuter, intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. 
Nedan presenteras innehållet i det genomförda intervjuerna genom tre 
identifierade teman: Utmaningar med samarbetet, Kompetensutveckling vid 
verksamhetsutveckling samt Den nya Götawebbens tjänster vs. användarnas 
förväntningar.   

4.1.1 Utmaningar med samarbetet 

I intervjuerna framkommer att det anses finnas många fördelar med ett samarbete 
kring den nya Götawebben. Bland annat beskrivs gemensamma lösningar av detta 
slag som resurseffektiva då eventuella webbproblem inte behöver lösas av det 
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enskilda biblioteket utan hanteras centralt. Dessutom innebär gemensamt 
upphandlade system och databaser att fler tjänster kan erhållas än om varje 
bibliotek (kommun) hade skött upphandlingarna på egen hand. Vidare tar 
respondenterna upp att samarbetet möjliggör utbildningar och projekt som flera av 
de deltagande biblioteken inte hade kunnat organisera på egen hand. I intervjuerna 
beskrivs detta som särskilt fördelaktigt för små kommuner. Det diskuterade 
samarbetet kan därmed ha en utjämnande effekt för kommuner med begränsade 
resurser. Samtidigt har vi identifierat fyra utmaningar i respondenternas utsagor:  

Den första utmaningen handlar om att det beskrivs saknas en tillräcklig 
samordning mellan de deltagande biblioteken. Respondenterna uttrycker detta på 
olika sätt: “(...) jag upplever att de olika kommunerna arbetar väldigt olika och till 
exempel att vi har olika regelverk, alltså att det skiljer i låneregler 
(...)” (respondent D) och “Det är att vi fortfarande efter de här 4–4,5 år är dåliga 
på att samordna våra regler, våra rutiner, vår marknadsföring, att vi fortfarande 
agerar väldigt mycket utifrån hur vi gjorde tidigare” (respondent B). En 
förutsättning för ett lyckat samarbete beskrivs vara att deltagarna ska vilja komma 
överens och inte prioritera den egna verksamheten.  

Studiens respondenter är överlag överens om att lösningarna kring Götawebben 
bör vara gemensamma i så stor utsträckning som möjligt, både vad gäller teknik 
och innehåll. Samtidigt framkommer i intervjuerna att de berörda biblioteken inte 
får förlora sin lokala förankring då olika bibliotek har olika förutsättningar och 
behov. Respondenterna beskriver vidare, och här kan en andra utmaning 
identifieras, den gemensamma målformuleringen för Götawebben som inte alltid 
lokalt förankrad. Den gemensamma målformuleringen beskrivs här dels inte svara 
på behoven i de enskilda kommunerna,  

I [kommunens namn] så är det inte så himla många som använder sig av mobiltelefoner 
och plattor och så så jag tror inte att det är lika viktigt för oss som i större kommuner till 
exempel, att det funkar bra på andra enheter så att säga.  

Respondent E   

dels inte vara förankrad bland bibliotekspersonalen, 

(...) och jag kan inte påstå att den här målbilden som jag läst är förankrad lokalt. Jag 
tycker nog inte att jag kan kalla det förankrat. Det är förankrat hos min chef, det är 
förankrat hos mig men det är inte förankrat i hela personalgruppen än så länge.  

Respondent D  

Bland respondenterna råder delade meningar om hur tydligt samarbetets mål och 
omfattning är:  respondenternas svar sträcker sig från respondenter som inte 
upplever någon otydlighet, till en respondent som upplever att det är relativt 
tydligt vad målet med samarbetet är och vad som ska ingå i samarbetet, däremot 
upplever denna respondent det vara mindre tydligt vad som ska vara gemensamt 
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och vad som ska vara uppdelat, till en respondent som upplever att det finns en 
otydlighet vad gäller omfattningen och mål för samarbetet kring Götawebben.  

Den tredje identifierande utmaningen handlar om att de deltagande kommunerna 
har olika förutsättningar och därmed möjligheter att bidra till samarbetet. I flera 
intervjuer framkommer att det kan vara svårt för de mindre kommunerna att bidra 
i en lika stor utsträckning som de större då de mindre kommunerna har färre 
resurser. Samtidigt är det just detta som det pågående samarbetet ska råda bot på, 
genom exempelvis den gemensamma systemgruppen:  
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(...) det är jättebra det vi har en systemgrupp där vi sköter nästan allting även för 
småkommunerna, för småkommunerna behöver inte göra så mycket (...). (...) och är man 
bara 2–3 anställda då kan man ju inte vara expert på allting och då har det funkat bättre då 
som det är med systemet att vi är en grupp på 5–6 personer som är experter och så sköter 
vi allting.  

Respondent A 

Den fjärde utmaningen handlar om bristfällig implementering av styrgruppens 
beslut. Två av respondenterna har tagit upp detta,   

Vad jag förstår så har styrgruppen bestämt ett antal konkreta saker kring samarbetet kring 
Götawebben och vad biblioteken ska göra, vad biblioteken ska bidra med men det verkar 
inte som att man ute på biblioteken är speciellt klara över det här. Man följer inte de 
beslut som har fattats (...).  

Respondent B 

I vår empiri tas olika anledningar upp till en stundtals utebliven implementering: 
att den berörda bibliotekspersonalen inte har fått tillräckligt med tid med sina 
chefer, att olika bibliotek har olika mål för sina webbsidor och att den stora 
samarbetsorganisationen kan i sig medföra en tröghet,  

Ibland så känns det ju som att det är en tungrodd koloss. När man upptäcker att det är 
någon liten småsak som behöver ändras och så visar det sig att det här var ett jättestort 
beslut som behöver tas i styrgruppen och då dröjer det flera månader innan man kan göra 
någonting åt det.  

Respondent A 

En ytterligare anledning till en bristfällig implementering av styrgruppens beslut 
kan vara en otillräcklig kommunikation mellan styrgruppen och de deltagande 
biblioteken. I de intervjuer i vilka kommunikationen beskrevs som problematisk, 
framkom att det kan ha berott på att det inte har funnits någon som har kunnat 
delta i styrgruppens möten från de berörda biblioteken och att det från 
styrgruppens sida har varit oklart vem som är informationsansvarig på dessa 
bibliotek och därmed vem som informationen ska förmedlas till.  

4.1.2 Kompetensutveckling vid verksamhetsutveckling 

Den planerade övergången till Götawebben har krävt särskild kompetens och 
under intervjuerna ställdes frågor om hur arbetet med denna kompetensutveckling 
har sett ut på de lokala biblioteken. Här gavs blandade svar. På en del bibliotek 
har man haft internutbildning där olika delar av Götawebben berördes:  

Vi har haft internutbildning lite få tillfällen nu sen och dels är det katalogen eller 
katalogdelen av Götawebben. (...) Sen har vi också haft en utbildning som har handlat om 
allt det andra om man säger så, det här med evenemang, all lokal information (...).  

Respondent D 

En lösning har också varit att en ur personalen har deltagit i organiserade 
kompetensutvecklande aktiviteter, “[d]et är ju min kollega som har det som kallas 
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för webbansvar som brukar åka på webbmöten och liknande. Vi andra två har ju 
inte fått någon vidareutbildning nu.” (respondent E). Personal som har deltagit i 
denna kompetensutveckling har därefter fått “hålla en fortbildning för hela 
personalen där alla får lära sig vad de behöver lära sig” (respondent A). Andra 
kompetensutvecklingar har varit av mer informell art,  

[F]ormaliserad[e] på nått sätt utan det handlar ju om att svara på frågor när någon undrar 
över något. Varför är det så här? Varför ser det ut så här? Hur söker jag fram ditt eller hur 
söker jag fram datten?  

Respondent B 

På vissa bibliotek har inte respondenter deltagit i kompetensutvecklingen till följd 
av tidsbrist alternativt då man inte prioriterat att lära sig bibliotekstjänster som 
snart ändå skulle bytas: “[vi har inte] lagt ned så mycket krut på att lära oss mer 
om vad den innehåller utan vi har gått och väntat på att den nya ska komma 
(...)” (respondent C).  

När det kommer till kompetensutvecklingens innehåll, verkar tjänsternas tekniska 
aspekter betraktas som viktigare än tjänsternas innehåll. I flera intervjuer 
framkommer vikten av att lära sig hur webben fungerar rent tekniskt: “Jag tror de 
tekniska aspekterna är viktigast för rent innehållsmässigt känns det som att vi har 
ganska bra koll och kompetens för att kunna skapa en innehållsrik webb bara vi 
får verktygen för att göra det” (respondent A).  

4.1.3 Den nya Götawebbens tjänster vs. användarnas förväntningar 

Enligt respondenterna är det viktigt att webben är användarvänlig och 
lättillgänglig. Här finns dock en variation av synpunkter gällande vilka funktioner 
som den nya webben ska innehålla. Det finns respondenter som anser att den nya 
webben ska vara utformad på ett så enkelt sätt som möjligt utan onödiga finesser 
eller funktioner för att användarna lätt ska kunna hitta, reservera och låna om 
medier. Denna synpunkt delas av alla respondenter men det finns respondenter 
som dessutom ser ett behov av att publicera lättillgänglig information om det 
lokala biblioteket på den gemensamma webben. Alla respondenter ser dock inte 
ett behov av det sistnämnda.  

En aspekt som inte berördes i någon större utsträckning under intervjuerna men 
som ändå bör nämnas är hur den nya Götawebbens tjänster är överensstämmande 
med användarnas behov och förväntningar,  

[D]et kan ju kännas som att man lägger ned väldigt mycket tid och arbete på att utveckla 
saker som aldrig används av de faktiska besökarna. Det man vill göra på bibblans 
hemsida är ju, känner vi av erfarenhet i alla fall, är ju att söka i katalogen och reservera 
böcker och liknande, inte ha bokdiskussioner och liknande för då söker man sig till något 
annat medium eller någon annan hemsida.  

Respondent E  
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Under intervjuerna framkommer också att inte alla användare vill använda sig av 
den självservice som Götawebben möjliggör utan att det finns användare som 
föredrar att använda sig av analog hjälp från bibliotekarien och analogt erbjudna 
tjänster.  

I intervjuerna framkommer att respondenterna ser det som viktigt att få veta vilka 
behov och förväntningar som användarna har. Detta beskrivs samtidigt som en 
utmaning. På flera bibliotek verkar det saknas utarbetade metoder för att få fram 
användarnas synpunkter: “Det är ju väldigt viktigt att få in användarna i det och 
det är också dem som det är svårast att få tag på just för att inte systemutvecklarna 
inte ska utveckla någonting som inte funkar i praktiken” (respondent A). Istället 
ringas användarnas synpunkter in genom det återkommande dagliga arbetet.  

4.2 Hur det ser ut nu 

Processen med att upphandla och implementera en gemensam ny webb blev mer 
långdragen än planerat, bland annat på grund av att det tog tid att förankra en 
gemensam vision ute hos kommunerna. I protokoll från styrgruppen samt från 
metadata arbetsgruppen läser vi att det i början av 2017 påbörjades en 
upphandling av en ny webbplats samtidigt som en webbredaktörsgrupp ansvarade 
för att samarbeta kring plattformens innehåll och utformning. En nyckelfråga för 
denna grupp, som bland annat skulle utforma bibliotekens e-tjänster, var “Hur kan 
webben och det fysiska biblioteksrummet samspela?”. Under hösten 2017 
avslutades upphandlingen av en ny webb och under våren 2018 arbetar 
webbgruppen vidare med uppbyggandet av den nya webben inför en lansering. 

4.3 Analys 

4.3.1 Utmaningar med samarbetet  

I vårt empiriska material har vi såsom ovan nämnt identifierat fyra utmaningar 
med Götawebben: att det saknas en samordning mellan deltagarnas verksamheter, 
att den gemensamma målformuleringen inte upplevs lokalt förankrad, att 
deltagarna kan ha olika förutsättningar att bidra till samarbete och stundtals 
bristande implementeringar på de enskilda folkbiblioteken. I sin kandidatuppsats 
som studerar just samarbete mellan Götabiblioteken med fokus på det 
gemensamma bibliotekssystemet, har Skagerlid (2016) kommit fram till liknande 
utmaningar som berör vikten och svårigheten med att komma fram till 
gemensamma beslut, olika resursmässiga förutsättningar och vissa upplevda 
svårigheter att hantera det gemensamma systemet lokalt (s. 35). Skagerlid jämför 
med tidigare fallstudier av bibliotekssamverkan som tar upp förutsättningar för ett 
lyckat samarbete och drar slutsatsen att de beskriver liknande utmaningar. Till 
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exempel nämns vikten av att deltagarna går in i ett samarbete med likartade 
avsikter och utan en vilja att konkurrera med varandra av Sarjeant-Jenkins & 
Walker (2014). I samma artikel tas upp att det som är viktigt är att deltagarna i 
samarbetet delar grundläggande värderingar, även om det finns lokala skillnader 
mellan de olika deltagarna som också måste beaktas. De deltagande 
bibliotekarierna bör därmed ha en förmåga att kunna balansera det lokala och det 
regionala. 

I respondenternas utsagor kunde vi identifiera att stundtals bristande 
kommunikation mellan styrgruppen och de enskilda biblioteken kunde försvåra 
implementering av styrgruppens beslut. Liknande utmaningar behandlas i flera 
tidigare studier. Wallenholm (2018) kallar det för en “överföringsutmaning” (s. 
244): en utvald grupp i den övre ledningen har oftast efter noggrann analys och 
många diskussioner kommit fram till att en förändring måste genomföras, samt en 
målbild för hur förändringen kommer att se ut. Då informeras resten av 
personalen, men eftersom de själva inte varit lika delaktiga i processen och oftast 
får mycket mindre tid att sätta sig in i varför förändringen ska vara nödvändig, 
uppstår motstånd. Att arbeta med olika former av delaktighet och kommunikation 
har varit det sedvanliga sättet att hantera ett sådant motstånd.  

När det, till exempel till följd av snabba tekniska förändringar, inte går att 
formulera en målbild för vad förändringen ska åstadkomma - till exempel vilka 
tjänster och vilken utformning en gemensam webbsida bör ha - fungerar inte 
modellen ovan, med en uppifrån ledd förändring som ska förankras. Då ställs än 
större krav på att “återkommande skapa dialog kring syftet, långsiktig vision och 
grundläggande värderingar - något att hålla sig i när målbilden är otydlig. Dessa 
fyller en viktig funktion för att binda samman de olika delarna i organisationen 
och skapa ett emotionellt kitt” Wallenholm (2018, s. 251f). Wallenholm beskriver 
utmaningen med förändringsledning i en enda organisation. I ett samarbete mellan 
flera organisationer med var sin lokala identitet är vikten av att skapa delaktighet 
genom ständiga samtal troligen ännu större.  

4.3.2 Kompetensutveckling vid verksamhetsutveckling 

I vår diskussion om kompetensutveckling anammar vi en definition av kompetens 
som en individs handlingsförmåga i förhållande till en särskild uppgift, uppdrag 
eller situation. Förmågan handlar om att framgångsrikt utföra sina uppgifter 
(Granberg & Ohlsson 2018, s.71). I forskning om kompetensutveckling har man 
länge gjort skillnad mellan formell respektive informell kompetensutveckling, där 
den senare har mindre fasta strukturer och ofta kan utgå från medarbetarens behov 
i specifika situationer. I vårt empiriska material kan vi identifiera uttalanden om 
både formell och mer informell kompetensutveckling. Exempel på formell 
kompetensutveckling är när personal har deltagit i organiserade 
kompetensutvecklande aktiviteter. Exempel på informell kompetensutveckling är 
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när personalen ställer egna frågor och fördjupar sin kompetens när frågorna 
b e s v a r a s . E n u t m a n i n g m e d d e n s i s t n ä m n d a ä r a t t d e n n a 
kompetensutvecklingsform kan bidra till en klyfta mellan den bibliotekspersonal 
som är van vid att använda Götawebben och den bibliotekspersonal som saknar 
denna vana. För om man inte använder Götawebben regelbundet, har man 
förmodligen få frågor och vet kanske inte heller vilka frågor som man skulle 
kunna ställa. Det kan ge upphov till en ond cirkel: om man inte använder 
Götawebben, vet man inte vilka frågor som man kan ställa, vilket medför att man 
inte tar del av och bidrar till den informella kompetensutvecklingen, vilket i sin 
tur kan bidra till att man väljer bort Götawebben till förmån för välkända verktyg, 
som exempelvis följande respondent är inne på,  

Jag tror att det är enklare att gå till bookit, man vet och känner till den, man har lärt sig 
och så känner man sig osäker inför webbkatalogen som man inte riktigt känner sig 
bekväm i, man använder den inte tillräckligt mycket.  

Respondent B  
  

4.3.3 Den nya Götawebbens tjänster vs. användarnas förväntningar 

I tidigare studier tas upp att det kan finnas en diskrepans mellan de tjänster som 
bibliotekspersonalen vill erbjuda och de tjänster som användarna förväntar sig (se 
t.ex. Kann- Christensen & Pors, 2004; Pors, 2010). En orsak till detta kan vara att 
såväl användare som icke-användare inte är medvetna om alla de tjänster som 
folkbibliotek erbjuder (Vrana & Barbaric, 2007; Kann-Christensen & Andersen, 
2009). Det kan också handla om att användare endast är intresserade av att 
använda vissa bibliotekstjänster. I sin avhandling studerar Kronqvist-Berg (2014) 
hur bibliotekspersonal respektive användare ser på bland annat användning av 
sociala medier inom ramen för folkbiblioteksverksamhet. Studien visar att 
användare överlag föredrar analog kommunikation med bibliotekspersonal 
framför användning av sociala medier. Följeforskarna har inte intervjuat 
användare och kan därför inte uttala sig om huruvida denna diskrepans kan 
identifieras inom ramen för samarbetet kring Götawebben. Däremot har flera 
intervjuade bibliotekarier berört att det finns användare som troligtvis inte 
kommer att vara intresserade av den nya Götawebbens tjänster. Här finns ett 
dilemma som berör dels vem som i slutändan kommer att definiera vad som ingår 
i ett biblioteks tjänsteutbud, dels hur väl bibliotekarier kan förutsäga användares 
framtida behov och önskningar.  
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Kapitel 5



5. Crossmedia 

Samtidigt som upphandlingen av Götawebben fortsatte, påbörjade 
Regionbiblioteket under 2017 i det stora Götautvecklingsprojektet det tredje 
steget med nya delprojekt kring (digital) läslust och digitalt berättande. De nya 
delprojekten hade en hel del gemensamt och skulle enligt de ansvariga 
utvecklingsledare mötas i en gemensam utvecklingsprocess som kallades 
Crossmedia. Crossmedia sågs av utvecklingsledarna som något mer än ett 
delprojekt och beskrevs i ett avstämningsmöte mellan följeforskare och 
uppdragsgivare som en lärande och utforskande process som i grunden handlar 
om att utforska bibliotekens roll i framtiden. På Götabibliotekens webbsida 
beskrivs Crossmedia som “en lärprocess som innehåller fördjupning på olika sätt. 
Det innebär till exempel litteraturläsning, diskussioner, seminarier, workshops och 
studieresor” (Regionbiblioteket, 2018). 

5.1. Följeforskning 

Vid ett avstämningsmöte under våren 2017 kom följeforskare och 
utvecklingsledare för de nya utvecklingsprojekten överens om att följeforskningen 
skulle fokusera på Crossmediaprocessen som beskrevs vara mest nyskapande och 
utmanande. Bland annat skulle följeforskarna stödja Crossmedias arbetsgrupp i att 
utveckla begrepp och reflektioner som kunde ta lärandet vidare. 
Utvecklingsledarna upplevde en utmaning i att bibliotekspersonal inte alltid var 
vana att själva skapa en inriktning och fylla projektet med innehåll. Följeforskarna 
skulle synliggöra samspelet och de gemensamma reflektionerna, samt följa om 
och hur bibliotekens egna miniprojekt inom spåret drev på utvecklingen. 
Följeforskarna Karen Nowé Hedvall och Katarina Michnik följde därför 
Crossmedia genom att observera två processmöten och ett chefsmöte om 
Crossmedia under våren och hösten 2017, genom en dokumentstudie av texter 
som berör Crossmedia processen och genom en intervjustudie med deltagare i 
fyra miniprojekt inom Crossmediaspåret. Under 2017 och våren 2018 har 
resultaten från studierna återförts till chefsmötet, till Crossmedia arbetsgruppen 
och till projektledarna för Crossmediaprocessen. 

Observationsstudien bygger på observationsanteckningar och underlag från 
processmöten (den 23 maj och den 6 november 2017, samt den 6 februari 2018) 
och enskilda reflektioner och samtalsanteckningar av en workshop om 
Crossmedia för chefer (den 8 december 2017). En dokumentstudie utfördes i 
november 2017. I dokumentstudien inkluderas texter från Götabibliotekens 
webbplats där Crossmediaprocessen beskrevs samt protokoll och övriga underlag 
för de sju processtillfällena. Dessutom inkluderades i dokumentstudien webbsidor, 
presentationer, de böcker eller artiklar som det hänvisades till i inbjudningar eller 
protokoll från processtillfällena (inalles nio texter av varierande längd), en 
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utlysning och sju ansökningar om miniprojekt, samt ett underlag från det sjätte 
processtillfället om vad Crossmediabegreppet innebar för deltagarna.   

I november och december 2017 genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer 
med deltagare i några av de miniprojekt som regionbiblioteket hade finansierat. 
Under en av intervjuerna intervjuades två respondenter samtidigt, dessa betecknas 
som respondent G1 respektive respondent G2. De flesta av de intervjuade var 
barn-/folkbibliotekarier. De intervjuade bibliotekariernas erfarenheter av 
Crossmedianätverket och de stödjande aktiviteter som regionbiblioteket erbjöd 
sträckte sig från respondenter som inte hade varit med i nätverket alls, till 
respondenter som hade deltagit i så gott som alla erbjudna aktiviteter. Intervjuerna 
genomfördes via telefon. Intervjufrågorna utformades av Karen Nowé Hedvall 
och Katarina Michnik och finns i bilaga 2 i denna rapport. Intervjuerna tog 
ungefär 30 minuter, de spelades in och transkriberades.   

Nedan fokuserar vi på hur förståelsen av Crossmedia har vuxit fram under 
utvecklingsprocessen hos processdeltagare, utvecklingsledare och chefer. Vi tar 
dessutom upp hur man har arbetat med processen inom nätverket samt lokalt på 
Götabiblioteken och hur processdeltagarna har kommunicerat om och försökt 
förankra processens steg på sina bibliotek. 

5.1.1 Förståelsen av begreppet Crossmedia 

Utvecklingsledarna från Regionbiblioteket betonar att Crossmedia är en 
deltagardriven process snarare än ett fastställt innehåll. Detta tas upp i den 
information som har publicerats på webbsidan, i utlysningen av miniprojekten 
samt i upplägget av flertalet av processtillfällena. Det har också funnits en stor 
öppenhet i att låta deltagarna definiera begreppet under arbetets gång. Med andra 
ord har Crossmedia som begrepp utvecklats under processen och fortsätter att 
utvecklas även efteråt. Det leder till en av de största utmaningar med Crossmedia: 
svårigheten att kommunicera dess syfte och innehåll till kollegor på de lokala 
biblioteken. I vår beskrivning av “vad som är Crossmedia” ger vi först 
ögonblicksbilder av hur utvecklingsledare, processdeltagare och chefer vid vissa 
tidpunkter har talat om begreppet. Sedan beskriver vi hur förståelsen av vad 
Crossmedia kan vara har utvecklats genom de aktiviteter som man hittills utfört i 
processen. 

Processdeltagare beskrev Crossmedia till exempel som följer i en övning under 
våren 2017: ”Den digitala delaktigheten, tekniken och slöjden främjar det egna 
skrivandet och läsandet genom att man arbetar vidare med berättelsen i olika 
medier”, ”Crossmedia handlar om att berätta genom icketraditionella kanaler och 
att kombinera olika medier för att skapa en berättelse”, ”Det handlar om att låta 
barn få testa att skapa och vara kreativ på olika mediala plattformar” och 
”Bildning på folkbibliotek, modern teknik och nytänkande inom 
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programverksamheten”. Vid en workshop i februari 2018 funderade deltagarna 
ytterligare en gång om sin förståelse av begreppet och lärdomar från processen. 
Flera deltagare tog då upp att Crossmedia handlar om “berättande i olika former” 
där gammalt och nytt blandas. 

Våra intervjustudier genomfördes under hösten 2017, med bibliotekarier som i 
vissa fall deltog i utvecklingsprocessen, i vissa fall inte. För de flesta av de 
intervjuade bibliotekarierna var Crossmediabegreppet något nytt. I flera fall var 
det genom miniprojekten som respondenterna hade kommit i kontakt med 
begreppet. Men inte alltid. När respondenterna tillfrågades om vad Crossmedia är, 
var alla tillfrågade överens om att det är ett brett begrepp som kan inkludera det 
mesta men att det ändå handlar om en blandning av olika tekniker, (medie)former 
och format. Det finns ord som återkommer när Crossmedia beskrivs: berättande, 
den digitala tekniken och/eller programmering. Samtidigt fanns respondenter som 
menade att det inte bara handlar om digitala tekniker/format utan att Crossmedia 
också kan handla om att man blandar analoga tekniker/format. Följande citat 
exemplifierar detta, 

För mig har det blivit iallafall ett slags arbete med berättande genom att använda olika 
typer av medier, jag tänker att man korsar olika medieformer, helt enkelt att man blandar 
teater med något digitalt (…). Att olika uttrycksformer, digitala och analoga, möts och 
berikar varandra och att det skapar en ny slags berättelse. 

Respondent A 

På en workshop i december 2017 bad vi chefer att minnas hur de såg på 
Crossmedia vid processens början. De flesta definierade det som något som hade 
med ny teknik att göra, några kopplade det till läsfrämjande berättande eller 
bibliotekspedagogik, men flera menade också att det var ett diffust begrepp som 
kunde vara svårt att koppla till bibliotekens uppdrag. I december 2017 hade man 
fått en något tydligare uppfattning av Crossmedia. Fler kopplade nu begreppet till 
läsfrämjande eller berättande, men ett begrepp som dominerar i svaren är 
kreativitet. 

En viktig faktor som har påverkat hur man inom Götabiblioteken idag talar om 
Crossmedia är de aktiviteter som anordnades på det lokala biblioteket inom ramen 
för Crossmediaprocessen. Under sina träffar berättar deltagare i 
Crossmediaprocessen om de miniprojekt och andra aktiviteter som enligt de själva 
ingick i Crossmediaarbetet på deras bibliotek. I dessa ingick oftast följande 
innehåll eller målgrupp: 

• Barn och programmering: 12 av totalt 22 aktiviteter i miniprojekten har 
med dessa två aspekter, ibland med anknytning till olika former av 
berättande och/eller skapande. De nämns också som 7 av totalt 21 
upptecknade aktiviteter vid ett processtillfälle den 1 september. 
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• Spel (ofta om inte alltid riktade mot barn/ungdomar) nämns 5 gånger den 
1 september samt ingår i någon form i 3 miniprojekt. Ofta görs en 
koppling till berättande. 

• Nya medier i samband med berättande: t ex film, youtube, podd eller 
scratch. 8 sådana aktiviteter ingick i miniprojekt, 3 eller fyra nämndes den 
1 september. 

• Skapande/makerspace nämns oftast tillsammans med digitala aktiviteter 
eller programmering, men också ”korsstygnbroderi” kunde ingå i 
förståelsen av makerspace. 

Sammantaget ser vi genom en dokumentstudie av texterna om och till 
Crossmedia-tillfällen fram till november 2017 att följande koncept får utrymme i 
olika steg av processen: 

 

Bild 1. De begrepp som i dokument och vid processtillfällen oftast förknippats 
med Crossmedia vid olika tidpunkter i utvecklingsprocessen mellan januari 2017 
och november 2017. 

Med andra ord har utvecklingsledare, deltagare och föreläsare vid de första 
processtillfällen oftast betonat begrepp som kan kopplas till strategisk 
biblioteksutveckling, teknik och digitalisering, men också skapande och 
deltagarkultur, bland annat i form av makerspace och skaparbibblan-rörelsen, och 
berättande i olika former. Sedan började föreläsningar och biblioteksaktiviteter 
alltmer innehålla inslag av programmering, ofta med barn eller flickor som 
målgrupp, men också (med)skapande i olika former diskuterades och 
praktiserades flitigt. 

Det empiriska material, som har samlats in genom intervjuer med de deltagande 
bibliotekarierna och dokumentstudier, visar att barn och unga var den främsta 
målgruppen under 2017. Anledningarna till detta fokus på just barn och unga 
varierar. En del av de intervjuade bibliotekarierna ansåg att barn och unga var en 
lämplig målgrupp med tanke på arbetssättet inom Crossmedia. Andra 
bibliotekarier svarade att målgruppen bestod av barn och unga eftersom de själva 
arbetade som barn- och ungdomsbibliotekarier, “[d]et var väl för att jag är (...) 
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barn- och ungdomsbibliotekarie. Jag jobbar mot den målgruppen” (respondent F). 
Men under ett processtillfälle i februari 2018 menar flera processdeltagare att de 
är på väg att bredda målgruppen och de flesta av de intervjuade bibliotekarierna 
var också öppna för att i framtiden ta in andra målgrupper. 

I en deltagardriven process som denna påverkas förståelsen av begreppet 
Crossmedia, arbetet med Crossmediaaktiviteter och målgruppen för aktiviteterna 
naturligtvis starkt av deltagarnas egna erfarenheter och drivkrafter. När cheferna 
valde ut vem som skulle representera biblioteket i Crossmediaprocessen utgick 
man dels från medarbetarnas eget intresse, dels tänkte flera på att bibliotekarier 
som arbetade med MIK eller teknik, samt mot barn och ungdomar som 
målgrupper, skulle passa. Några tilldelade uppdraget till den i personalen som inte 
råkade ha något nätverksuppdrag än, eller som var nyanställd. En chef deltog 
själv, men de flesta chefer verkade inte ha sett Crossmediaprocessen som en 
särskild strategisk process utan snarare som ett projekt i likhet med andra 
regionstyrda projekt.  
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5.1.2. UtvecklingspotenHalen 

Nytt innehåll...? 
Från början förväntade sig chefer en viss utveckling genom Crossmediaprocessen, 
som t.ex. nya aktiviteter och nya användare och ett utrymme för personalen att 
utvecklas. Men något som uttrycks både i intervjuer och under workshops är en 
undran kring huruvida verksamheten som knyts till Crossmedia egentligen är 
något nytt: 

Ja, vi är ett ganska stort bibliotek så jag tycker att vi har haft lite Crossmedia även om vi 
inte har kallat det, det, här på vårt bibliotek, om man säger så. Så att det är egentligen inte 
så nytt. Vi hade något som kallades för Tekniklabb som egentligen har blivit 
Crossmedialabb, så att det har funnits här lite grann ändå, tycker jag.  

Respondent E 

Chefer påpekar att det möjligen funnits ett nytänkande i de miniprojekt som 
ingick i processen när det gäller att testa nya aktiviteter, t.ex. programmering, eller 
nya samarbetspartners, men flera ser inte så mycket nytänkande i sina 
miniprojekt. Det kan möjligen bero på att man fick mycket lite tid till att tänka ut 
miniprojekten, samt att varken chefer eller kollegor hann inkluderas i 
ansökningsprocessen. 

…Eller nya förhållningssätt? 
Möjligen ligger utvecklingspotentialen snarare i hur deltagande bibliotekarier och 
chefer ser på sina roller och arbetssätt på ett mer övergripande plan. Efter 
chefsworkshopen såg cheferna inte bara nya möjligheter i processen att skapa en 
ny relevans både för biblioteket och för berättandet genom användning av nya 
tekniker. Mer strategiskt viktigt kan vara den potential man nämnde att arbeta med 
delaktighet och kreativitet, både bland användare och personal. Några beskrev 
Crossmedia också tydligt som ett kreativt, testande förhållningssätt, eller att 
processen kan bidra med “mod” att arbeta mot nya målgrupper, eller att föra 
diskussioner bland medarbetare om t.ex. litteraturförmedling och teknik. 
Potentialen för kreativitet återkommer i intervjuerna, där det enligt de intervjuade 
bibliotekarierna är en styrka att man kan testa olika saker inom ramen för 
Crossmedia. Just möjligheten att pröva sig fram utan att vara bunden till ett 
fastställt mål är något som återkommer i intervjuerna, 

Och ska jag vara ärlig så har det inte varit något direkt mål, utan vi har mest bara lekt och 
testat lite och funderat på ”vad kan vara intressant och vad tycker barnen är kul och hur 
kan vi väcka intresse för teknik på ett bra sätt?”. 

Respondent E 

Processdeltagare i sin tur vill inte se sig själva som en expert som kan lära ut till 
andra: “Andra tror att vi gått en kurs, men vi kan bara lite mer än andra”. Istället 
vill man gärna att chefen kan skapa förutsättningar för att lära, testa och diskutera 
tillsammans. En chef pekade på hur aktiviteter inom Crossmedia processen kan 
förändra bibliotekens roll från att ge konkreta svar till att möjliggöra användarens 
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deltagande. Också processdeltagare betonar att de, genom att ge sig på samverkan 
med nya parter, samt genom att pröva på att ta in ny teknik, har kommit fram till 
en roll som flera menar är ny för dem: bibliotekarien ska inte behöva kunna allt, 
utan agera som en ledare som sammanför olika människor. I miniprojekten 
samarbetade biblioteken dels med mer traditionella parter som skolor eller 
kulturskolor, dels med ideella föreningar, föreläsare och youtubers som man bjöd 
in för att hålla i erbjudna aktiviteter. En lärdom som processdeltagare förmedlade 
till varandra var känslan av att behöva släppa expertrollen när man samarbetade 
på det sättet med andra parter. De inbjudna ideella föreningarna som till exempel 
handledde i programmering hade ett annat förhållningssätt än bibliotekarierna, där 
de inte undervisade utan snarare fanns tillhands medan deltagarna testade sig 
fram. Det såg några av deltagare som en framtida möjlig roll även för 
bibliotekarier i liknande sammanhang. 

5.1.3 Implementering 

Med tanke på ovanstående resonemang är det inte helt klart vad inom 
Crossmediaprocessen som bör implementeras i bibliotekens ordinarie verksamhet. 
Är det inslag i programaktiviteter, eller ett mer diffust förhållningssätt och 
lärande? 

I några av intervjuerna framkom att det var svårt att få in Crossmedias innehåll i 
verksamheterna och i december 2017 är det några bibliotekschefer som anger att 
de inte riktigt kommit igång, eller att de inväntar metoder att använda. Några 
försvårande omständigheter när det gäller implementering av Crossmedia har 
angetts vara en brist på intresse bland den övriga personalen och/eller ledningen. 
Under en workshop framkommer att flera deltagare känner sig relativt osedda av 
sina chefer och har svårt att hitta sätt att kommunicera kring det de arbetar med. 
Det i sin tur kan bero på begreppets, och processens, avsiktliga luddighet. 
Deltagare angav att de inte hade förstått från början att Crossmedia just skulle 
vara en utvecklingsprocess utan färdigt innehåll och därmed inte en kurs eller ett 
mer traditionellt projekt, vilket skapade frustration. I några av de gjorda 
intervjuerna framkommer att man hade önskat en större tydlighet och 
konkretisering i de anordnade aktiviteterna, 

Det kanske känns … jag vet inte om jag ska säga flummigt eller lite oklart. Just att det är 
en process, det är inte ett projekt och man är så van att jobba i projekt och alltid ha ett mål 
och alltid ha något man ska göra.  

Respondent E 

När vi frågade efter huruvida det fanns något från regionbibliotekets sida som 
respondenterna saknade, var det just en högre grad av konkretisering och 
strukturer som efterfrågades. Men samtidigt var de medvetna om att begreppets 
bredhet var svårt att kombinera med en högre grad av konkretisering och 
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strukturer. Om man hade möjlighet att bolla idéer med någon mer på sitt bibliotek 
kunde man se ett lägre behov av struktur. 

Under processens gång hade flera av deltagarna gärna sett ett större intresse från 
cheferna men intresset från och kommunikation med kollegor och chefer blev 
bättre när miniprojekten kom igång. Deltagarna kom fram till att det är svårare att 
få utrymme till en strategisk process än till praktiska projekt, även om det kanske 
skulle behöva vara tvärtom. Även cheferna sa att de hade behövt efterfråga och 
uppmuntra mer kommunikation och redovisning samt visa att det ”nya” är lika 
mycket värt som traditionella aktiviteter som t.ex. författarbesök. För att hålla 
processen levande även efter miniprojekten, föreslår deltagare bland annat att 
skriva in Crossmedia i styrdokument eller att ha Crossmediaaktiviteter som en 
stående fråga på mötesagendor. 

Att Crossmediaaktiviteter kräver resurser i form av ekonomi, kompetens och tid 
återkom i intervjuerna; 

Jo, i och med att det handlar om … vi ofta måste skaffa in ny teknik så är det 
resurskrävande på så sätt. Och i och med att det är något som är nytt för de flesta så är det 
resurskrävande på så sätt att man måste sätta sig in i vad det är och hur det är på 
biblioteken. Jag skulle säga att det är ganska resurskrävande, ja.  

Respondent F    

En del resurser kunde biblioteken ansöka om i samband med miniprojekten som 
ingick i processen. Samtidigt tog en respondent upp att behov av resurser beror på 
var man väljer att lägga ribban - Crossmediaaktviteter kan därmed ha olika grad 
av resurskrav. 

Egentligen så krävs det inte så mycket mer än en dator eller någonstans att ha en dator 
eller en plats i rummet. Men sen, ska man köpa in robotar och ska man köpa in en massa 
grejer, då kräver det ju mycket mer, faktiskt. Och det gör det, för material, det måste man 
ha och materialkostnader och sånt, det tillkommer så det blir lite resurskrävande. Och så 
krävs det personal som kan hantera saken också och det är en resurs man måste tänka på.  

Respondent E 

På frågan om hur chefer framöver kan arbeta för att uppfylla 
Crossmediaprocessens strategiska potential för biblioteken, svarar flera chefer att 
man behöver prioritera verksamheten framför andra aktiviteter, också 
resursmässigt. Även om projektet Göta utveckling har tagit slut vid slutet av 2017 
fortsätter processen Crossmedia med träffar under 2018. 
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5.2 Analys 

5.2.1 Medskapande inslag 

Ett återkommande inslag i Crossmediaarbetet har varit medskapande aktiviteter. 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen är användarens 
ökade aktiva deltagande en återkommande forskningsfråga (se t.ex. Rasmussen, 
2016). Att användaren deltar och bidrar aktivt till folkbibliotekens verksamheter 
är inte en ny företeelse i sig, exempel på detta kan hittas redan under tidigt 1900-
tal. Däremot har användarnas möjligheter till ett aktivt deltagande ökat under de 
senaste decennierna (se t.ex. Hansson, 2015; Rasmussen, 2016). Det aktiva 
deltagandet kan ske på olika nivåer. Rasmussen skiljer t.ex. på deltagande i 
workshops, deltagande där deltagarna får möjlighet att spela in egen musik eller 
skriva egna texter och deltagande i bokklubbar där deltagarna för diskussioner 
kring lästa böcker. Den här utvecklingen är inte unik för just folkbibliotek och kan 
beskrivas som en utveckling från en så kallad konsumtionskultur till en 
medskapande kultur. Den förstnämnda kännetecknas av ett fåtal 
kulturproducerande/kulturförmedlande aktörer som riktar sig till en bred 
kulturkonsumerande allmänhet. Den senare nämnda kännetecknas att de tidigare 
kulturkonsumenterna har utvecklats till medproducenter eller så kallade prosumer 
(se exempelvis Lessig, 2008; Jochumsen, Rasmussen, Skot-Hansen, 2012). 
Michnik (2018) tar upp att denna utveckling kan skapa utmaningar för 
folkbibliotekens del: “Övergången till en medproduktionskultur kan innebära att 
den tidigare relationen mellan folkbibliotekarie (folkbibliotek) och användare 
ändras. Om den logik som folkbibliotek är uppbyggda kring reduceras, kan denna 
förändring innebära att folkbibliotekens grund utmanas.” (s. 83). Crossmedia 
bygger inte definitionsmässigt på ett medproducerande deltagande från 
användarnas sida, däremot bygger de aktiviteter som har erbjudits inom ramen för 
miniprojekten på just medproduktion. Ett aktivt deltagande från användarnas sida 
har i följeforskarnas empiriska material beskrivits som en förutsättning för en 
lyckad Crossmediaaktivitet. Den här beskrivna utvecklingen, från en 
konsumerande till en medproducerande användare, kan medföra att bibliotekarier 
måste förhålla sig till bibliotekets användare på ett nytt sätt, vilket i sig kan ställa 
krav på nya kompetenser eller förhållningssätt. Här är insikter från chefer och 
processdeltagare om behovet av kreativitet, mod att testa, behov av att släppa 
expertrollen samt vikten av att sammanföra olika grupper mycket aktuella. En 
intressant fråga är hur man inom biblioteken kan fånga upp och utveckla dessa 
insikter på ett långsiktigt sätt. 

5.2.2 Utveckling och lärande 

Inom Crossmedia har kompetensutvecklingen snarare präglats av att en grupp 
medarbetare skapar ny kunskap t i l l sammans än av en formel l 
kompetensutveckling där man lär sig av en expert. Utvecklingsledarna försökte 
medvetet spränga de erfarenhetsbaserade förväntningarna på vad bibliotekets 
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roller borde vara genom att använda sig av ett öppet begrepp utan väldefinierat 
innehåll. Under de första stadierna av processen ledde detta till osäkerhet och 
frustration kring den så kallade flummigheten. Miniprojekten som skapades förde 
i många fall tillbaka biblioteken på lite fastare mark - programverksamhet för barn 
och ungdom. De upplevdes inte som särskilt nyskapande samtidigt som de för 
första gången i processen gjorde det möjligt för processdeltagare att kommunicera 
kring vad man egentligen höll på med, och få gensvar från chefer och kollegor.  

Lärandet i Crossmediaprocessen liknar det lärande i “innovativa 
kunskapsgemenskaper” som beskrivs av Paavola, Lipponen och Hakkarainen 
(2004). Att skapa ny kunskap, och nya praktiker, tillsammans på en arbetsplats är 
en lång, komplicerad och oklar process som kräver att deltagarna ständigt kan 
befinna sig vid gränsen av sitt kunnande. Det har beskrivits som ett “kreativt 
kaos” (Paavola, Lipponen och Hakkarainen (2004, s.563, citerar Nonaka och 
Takeuchi (1995) s. 78–80). Osäkerheten kring hur kompetensutveckling som inte 
är formell, och som inte leds av en expert, kan se ut, skapade därmed inte oväntat 
frustration hos många deltagare i Crossmediaprocessen. Här är det viktigt att den 
som vill sätta igång en sådan process är tydlig med förväntningarna på processen, 
eftersom man inte kan vara tydlig kring resultat eller innehåll. Dessutom är det 
viktigt att vara tydlig med vilka typer av resultat man väntar sig kan komma att 
implementeras i verksamheterna. Inom lärandeforskningen har man utvecklat 
modeller för hur en såkallad expansiv lärandeprocess - en process som syftar till 
att i grunden ändra en verksamhets aktiviteter och praktiker - kan styras med hjälp 
av såkallade “Change Laboratories” (Engeström m fl. 1996, se också Engeström, 
Rantavuori & Kerosuo 2013). Även om Crossmedias utvecklingsprocess inte helt 
går att likställa med sådana interventioner kan utvecklingsledare hitta inspiration i 
dessa och liknande metoder. Att utvecklingsprocessen i Götabiblioteken ska leda 
till ny kunskap som ska implementeras inom lokala bibliotek med egna profiler 
och olika lokala förutsättningar gör implementeringen än mer komplex och ställer 
krav på en bra kommunikation mellan chef och processdeltagare.  

En annan slutsats som man kan dra är att det inte har varit innehållet eller 
aktiviteterna i Crossmedia som är särskilt nyskapande, utan precis som 
regionbiblioteket anger när man nämner Crossmedia som en utvecklingsprocess, 
verkar vägen och lärandet viktigare än målet. Andra begrepp med en liknande 
öppenhet och tvetydighet hade kunnat tjäna samma syfte, och det är möjligt att 
man behöver hitta nya begrepp när, eller om, Crossmedia börjar bli ett mer 
vedertaget och mer “stängt” begrepp inom Götabiblioteken. Men denna beskrivna 
styrka är samtidigt en utmaning då begreppets bredhet medför en osäkerhet om 
vad det är som egentligen ska göras, denna osäkerhet kan finnas hos såväl 
bibliotekspersonal som användare. I intervjuerna samt under chefsworkshopen 
framkommer att utmaningarna ligger i att begreppet och processen har varit så 
pass öppna att de kan ge personalen en känsla av ”jag vet inte riktigt vad det är 
meningen att vi ska göra”, osäkerhet eller håglöshet. Som med allt lärande gäller 
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det att balansera det nya och utmanande med en grund av erfarenheter, samt att 
balansera struktur och vägledning med utrymme för den lärandes egna kreativitet. 
Balansgången mellan att styra för mycket eller för lite känns igen från andra 
utvecklingsprojekt, till exempel det såkallade KUB-projektet (Gärdén & Hedvall 
2014, s.41). Trots att lärande ofta kan bli bättre anpassat till en lokal kontext om 
deltagare tar eget ansvar för sitt lärande inom lösare ramar, är det naturligt att 
önska sig färdiga svar och tydligare strukturer.  

5.2.3 EL delat ledarskap?  

Om Crossmedia ska tas på allvar som ett utvecklingsprojekt som syftar till att 
ändra bibliotekens roller och utbud på en strategisk nivå, kan det sägas vara ett 
exempel av det som Mintzberg (2009) kallar för “distribuerad ledarskap”: ett 
projekt som leds av medarbetare, från vilket stora strategiska ändringar kan 
komma (s.153). Det hänger nära samman med tanken att strategi inte endast 
behöver vara a priori - uttänkt på förhand, av de ledande funktionerna i en 
organisation. Den kan istället vara “emergent”, något som “bara händer” och som 
sedan blir till en strategi genom att ändringen sprider sig i organisationens 
arbetssätt. “Strategies can form without being formulated: they can emerge 
through efforts of informal learning rather than having to be created through a 
process of formal planning”, menar Mintzberg (2009, s.162-163). Det ligger 
mycket nära hur utvecklingsprocessen Crossmedia verkar ha utformats. Insikter 
som kan leda till en strategisk förståelse för bibliotekens nya roller utformas 
genom diskussioner mellan intresserade medarbetare, kontakter med omvärlden 
och experimentella projekt. För att de ska leda till någon bestående ändring gäller 
det att chefer hittar och väljer de resultat och arbetssätt som bäst passar den egna 
organisationen och se till att dessa sprids och stannar kvar. 
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Kapitel 6



6. Avslutande diskussion 

Vår avslutande diskussion har utformats efter de frågeställningar som har ingått i 
vårt uppdrag. Från början kom uppdragsgivare och följeforskarna överens om att 
perspektiven kunde förändras i samspel mellan forskare och uppdragsgivare och i 
backspegeln kan vi konstatera att så har skett. I och med att det tog längre tid än 
planerat att implementera en gemensam digital plattform har den sista frågan “Har 
den gemensamma digitala plattformen uppnått målet med att tillgängliggöra 
bibliotekets resurser i samspel mellan användare, biblioteksanställda och 
systemutvecklare?” inte kunnat besvarats. Istället har fokus under det avslutande 
året förflyttats till att närmare studera kunskapsutvecklingen och 
kommunikationen i utvecklingsprocessen Crossmedia. Den första samt andra 
frågan, “Vilket är bibliotekens behov av kompetens i samband med övergången 
till Libris (samt med de andra delprojektens mål)?” och “Hur har man inom 
projektet arbetat med kompetensutveckling och lärande hos bibliotekens 
anställda?” besvaras i avsnitt 6.1. I avsnitt 6.2 presenteras svaret på den tredje 
forskningsfrågan “Har projektet medfört nya krav på arbetssätt och roller hos 
personalen?”.  

I diskussionen plockar vi upp och fördjupar de resonemang om 
kompetensutveckling och lärande, om bibliotekariens roll gentemot användare 
samt om samarbete och förändringsledning som finns i avsnitten 3.4, 4.3 och 5.2.  

6.1 Bibliotekens behov av kompetens i samband med projektet och 
hur man har arbetat med kompetensutveckling  

Alla tre delprojekt har krävt ny kompetens av flera medarbetare, dvs att de kräver 
att framgångsrikt utföra nya eller förändrade arbetsuppgifter som de stundtals har 
känt sig osäkra inför (se Granberg & Ohlsson 2018, s.71). Libris-övergången 
innebar att flera i personalen, särskilt inköpare av medier, behövde fördjupa och 
bredda sin kompetens i katalogisering. Nya Götawebben medför krav på att lära 
sig de funktioner den erbjuder och lära sig hitta på webben, något som kan skapa 
osäkerhet. Om Crossmedia ska vara en strategisk process krävs det också att hela 
personalen är med i utvecklingen och tar till sig vad Crossmedia kan innebära. För 
alla delprojekt är en tidsbestämd formell utbildning otillräcklig. Systemen, 
funktionerna och rutinerna är ständigt i förändring. Särskilt för Nya Götawebben 
och för Crossmedia gäller att man måste våga testa, våga fråga och våga 
misslyckas. Det krävs också att man låter kompetensutvecklingen ta tid. Vårt 
empiriska material visar bland annat att synen på Crossmedia och idéer kring 
lämpliga aktiviteter kan, och även bör, förändras under tiden som man arbetar. 

Särskilt i fallet med Nya Götawebben och Crossmedia har kompetensutvecklingen 
snarare präglats av att en grupp medarbetare skapar ny kunskap tillsammans än av 
en formell kompetensutveckling där man lär sig en kompetens av en expert. Ett 
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sådant förhållningssätt är att föredra när det gäller komplexa, strategiska frågor 
där det inte finns givna svar (Engeström m.fl. 1996, Engeström & Sannino 2010). 
Dessutom visar forskning att denna typ av gemensamt kunskapsutbyte med nära 
anknytning till den egna praktiken leder till mer verksamhetsutveckling (se bl. a. 
Kock 2010). Men det är inte alltid lätt att hitta rätt balans.  

I intervjustudien inför skapandet av en ny Götawebb menade en intervjuad 
medarbetare att det kunde kännas som att man utvecklar fel saker, som hen av 
erfarenhet visste inte motsvarade användarnas förväntningar och faktiska 
användning av bibliotekets tjänster. Lokal kännedom om användarna är ett viktigt 
underlag för att utveckla anpassade tjänster. Samtidigt kan utveckling som beror 
på erfarenhet leda till en återvändsgränd, där man endast utvecklar mer av 
detsamma. En risk som vi identifierade i analysen av Götawebb projektet är att de 
medarbetare som känner sig minst kompetenta i att använda digitala tjänster 
halkar ännu mer efter och väljer bort de nya verktygen till förmån för välkända 
verktyg och arbetssätt. Även inom Crossmedia identifierade vi en utmaning med 
det rätt krävande arbetssättet, där det var svårt för de medarbetare som inte deltog 
i processen att förstå vad processen och lärandet gick ut på. Också 
processdeltagarna upplevde stundtals en frustration på grund av de otydliga 
ramarna som var en del av processen.  

I båda fallen gäller det att balansera det nya och utmanande med en grund av 
erfarenheter, samt att balansera struktur och vägledning med utrymme för den 
lärandes egna kreativitet. Samtidigt ställer den höga krav på att förväntningar och 
förutsättningar kommuniceras tydligt och att det på arbetsplatser finns fungerande 
mekanismer för att alla ska kunna vara delaktiga och för att resultat av lärandet 
implementeras i verksamheten. Balansgången mellan att styra för mycket eller för 
lite känns igen från andra biblioteksutvecklingsprojekt (se t.ex. Gärdén & Hedvall 
2014, s. 41). Här handlar det både om styrning från regionbibliotekets 
(utvecklingsledarnas) och från bibliotekschefernas håll.  

6.2 Projektens nya krav på arbetssäO och roller hos personalen 

Å ena sidan har delprojekten föranlett diskussioner kring hur bibliotekarien bör 
förhålla sig till biblioteksanvändare och samverkansparter. Å andra sidan har vi 
noterat utmaningar och nya arbetssätt när det gäller hur man inom 
Götabiblioteken kommunicerar, samarbetar, leder eller skapar förändringsarbete. 
Vi strukturerar därför avsnittet så att vi först behandlar bibliotekariens förändrade 
roller utåt och sedan diskuterar arbetsfördelningen och rollerna internt i 
Götabiblioteken.  
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6.2.1 Bibliotekarien, användarna och samarbetspartners 

Särskilt i följeforskningen av delprojekten Nya Götawebben och Crossmedia har 
vi sett bibliotekarier reflektera kring sin roll gentemot användarna, och kring den 
egna förförståelsen av användares behov. Diskussionen kring hur man skapar ett 
aktuellt utbud av tjänster på den nya webbplattformen, och hur den kan få en lokal 
prägel, aktualiserar frågan om vem som bör bestämma om bibliotekets 
verksamhet samt på vilka grunder. Kan man utgå ifrån att bibliotekarier har 
kunskaper om lokala användares praktiker och behov och kan bygga på dem? Då 
finns en risk att dagens tjänster kommer att vara irrelevanta i en (alltmer digital) 
framtid. Eller bör nya tjänster utformas för att möta framtida användares 
önskningar och behov? Eller kanske även i syfte att utbilda användare till att klara 
framtida krav som ett digitaliserat samhälle kan ställa på dem? På vilka grunder, 
annan än egen erfarenhet, bör man då bygga? Härmed aktualiserar Nya 
Götawebben-projektet ett evigt dilemma som berör vilken roll bibliotek och 
bibliotekarieprofessionen bör inta i samhället.  

I Crossmedias miniprojekt prövade de deltagande bibliotek dels på att samarbeta 
med nya parter och dels på att låta användarna vara aktivt medskapande i 
verksamheten. Det senare passar väl in i skiftet från en passiv konsumptionskultur 
till ern mer medskapande kultur. Som vi beskriver i 5.2.1 innebär även ett sådant 
skifte en förändring i bibliotekariers förhållningssätt till användarna. Bland annat 
beskrev chefer och processdeltagare vikten av att våga pröva, våga misslyckas 
och att släppa expertrollen. Också samverkan med nya parter verkar ha skapat en 
ny roll där bibliotekarien inte förväntas ha en bred kunskap utan istället bör agera 
som “en ledare som sammanför olika människor och fångar upp” (citat från ett av 
processtillfällena). Det är en ny roll för många bibliotekarier, som är vana att inta 
expertrollen och som kan ha en rädsla för att släppa den rollen. I grunden berörs 
den klassiska frågan kring vad som är bibliotekariers kärnkompetens och 
kärnuppdrag, och när den riskerar att urholkas.  

6.2.2 Interna arbetssäL och roller 

Delaktighet och dialog under och mellan förändringsarbete 
Utvecklingsprojektet i sin helhet kan sägas ha inslag av både strategiska och mer 
inkrementella förändringar, som har drivits på dels uppifrån Götabibliotekens 
styrgrupp, och dels underifrån genom enskilda biblioteks och särskilt enskilda 
nätverks initiativ. Övergången till Libris, skriver vi, verkar de flesta medarbetarna 
ha sett som inkrementell förändring i linje med den professionella etiken, det 
omgivande professionella fältet och Götabibliotekens tidigare strävan. 
Delprojektet Nya Götawebben stötte på fler utmaningar när det gällde hur 
medarbetare (och chefer) upplevde målsättningen och möjligheter att 
implementera webben. Här fanns svårigheter med att komma fram till 
gemensamma beslut och jämka samman lokala och centrala mål och intentioner 
med den gemensamma webbens utformning och innehåll. Wallenholm (2018) 
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hävdar att ledningen i de fall där det inte går att formulera en enkel målbild för 
vad en förändring ska åstadkomma, inte kommer att lyckas förankra en förändring 
som har beslutats av några få personer i ledande position genom ett 
förankringsarbete efter taget beslut. Istället bör ledningen arbeta med 
återkommande dialoger kring verksamhetens långsiktiga vision och 
grundläggande värderingar. Även när det gäller att samarbeta mellan förändringar 
nämner till exempel Sarjeant-Jenkins & Walker (2014) vikten av att deltagarna 
delar grundläggande värderingar, samtidigt som man får beakta lokala skillnader. I 
fallet med Nya Götawebben behövde styrgruppen ta ett steg tillbaka och genom en 
chefsworkshop och lokala diskussioner ledda av cheferna komma fram till vilken 
gemensam vision som kunde ligga bakom en ny webbplats. Med andra ord är 
samverkan i ett komplext sammanhang som Götabiblioteken, särskilt när det 
gäller större förändringar, beroende av en regelbunden och inkluderande 
kommunikation om verksamhetens raison d’être.  Om en sådan dialog hålls 
levande både inom chefsgruppen och på de lokala biblioteken kan det skapa en 
stabil ram som gör att enskilda delprojekt inte uppfattas som fragmenterade. 
Samtliga delprojekt visade vissa brister i struktur eller kommunikation, som till 
exempel byten av projektledare under pågående projekt, otydlighet kring 
projektets ramar (se t.ex. Moberg 2015) eller kring utvecklingsprocessens syfte. 
Men om de av deltagarna anses passa in i en större berättelse om Göta utveckling 
kan det, menar vi, uppväga enskilda projekts brister.  

Att arbeta med kommunikation på alla nivåer är dock som bekant en av 
organisationers största utmaningar och även inom Götabiblioteken kan den 
förstärkas och utvecklas på flera plan. Det gäller både kommunikation mellan 
styrgruppen och chefsgruppen och medarbetarna på de lokala biblioteken, 
kommunikation mellan Götabibliotekens expertnätverk och arbetsgruppen och 
övriga biblioteksmedarbetare, och kommunikation mellan chef och medarbetare 
lokalt. I början av utvecklingsprojektet uttrycktes en farhåga om att det skulle vara 
svårt att kommunicera från “expertnätverken” till alla medarbetare vid alla 
bibliotek på ett sätt så att alla skulle känna sig delaktiga. Någon uttryckte en oro 
för att det var svårt att hålla informationen på en lämplig nivå så att det kunde 
passa medarbetare utan expertkunskap. Arbetssättet där Götabibliotekets 
medarbetare arbetar i tvärgrupper grundade i kompetens (som metadatagruppen 
eller webbgruppen) eller intresse (som Crossmedia) har utvecklats och förstärkts 
under de tre år som följeforskningen har pågått. Oftast anses gruppens deltagare 
vara representanter för sina bibliotek som ska förmedla information om sin 
verksamhet till sina kollegor. Men det är i praktiken svårt att åstadkomma en 
kommunikation som engagerar och i varje delstudie uttrycks problem med att få 
till en bra kommunikation. Om kommunikationen brister riskerar särskilt 
medarbetarna på mindre bibliotek, som inte har en representant med i nätverket, 
att inte känna sig delaktiga i besluten och rutinerna. I förlängningen leder det till 
misstro och konflikter i samarbetet. Det gäller kanske särskilt styrgruppen, men 
också de olika expertnätverken.  
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För deltagare i ett nätverk som inte har naturlig tillgång till ett lokalt biblioteks 
ledning eller kommunikationsplattformar ut mot flertalet kollegor är risken att 
man anses vara experten, som kan klara sitt område utan att behöva stöd från 
kollegorna. Förutom att det är en ensam position att vara i, leder denna inställning 
också till att de beslut som tas, lärdomar som görs och arbetssätt som arbetas fram 
i nätverken inte implementeras i bibliotekens verksamheter och därmed blir 
sårbara. Här har cheferna ett ansvar, de bör inte bara möjliggöra utan också kräva 
kommunikation och återkoppling från deltagarna till stora delar av 
personalgruppen. Särskilt när det gäller utvecklingsprocesser som Crossmedia bör 
deltagaren inte behandlas som en expert, utan som en cirkelledare, som endast 
behöver kunna lite mer än kollegorna men som kan sätta igång en lärandeprocess.  

Distribuerad ledarskap? 
I avsnitt 5.2.3 diskuterade vi upplägget i Crossmedia som ett exempel på 
distribuerad ledarskap. Det ser vi särskilt i Crossmedia, men också arbetssättet 
som utvecklats under arbetet med den centraliserade katalogiseringen mellan 
metadatagruppen och katalogansvariga, kan ses som ett exempel där medarbetare 
utan formell auktoritet tillåts att driva och implementera förändringar i 
bibliotekens kärnverksamhet eller strategiska frågor. För att ett sådant arbetssätt 
ska leda till att de önskade förändringarna implementeras krävs medvetenhet och 
ansvarstagande från både medarbetarna och från deras chefer och mycket tydliga 
mandat och kommunikationsvägar särskilt på det lokala biblioteket. Arbetet med 
den centraliserade katalogiseringen har formaliserats i ett antal skriftliga beslut, 
avtal och riktlinjer. Ändringarna som implementeras är oftast små ändringar i 
rutiner eller arbetssätt, men över åren kan en mängd mindre beslut leda till att 
bibliotekens kärnverksamhet ändrats i grunden. När det gäller Crossmedia är 
syfte, mandat och kommunikationsvägar mycket lösare. Om processdeltagarnas 
lärande ska kunna leda till bestående ändringar gäller det att bibliotekschefer, 
helst tillsammans, kommer fram till vad ett deltagande i utvecklinsgprocesser bör 
leda till och skapar förutsättningar för att lärdomar sprids och omsätts i 
verksamheten.  

Att tillåta medarbetare utan formell auktoritet att driva förändringar som är tänkta 
att vara strategiska är ett potentiellt starkt ställningstagande som skiftar makten 
från chefsnivå till medarbetarnivå. Men för att det ska lyckas krävs det, dels, att 
medarbetarna är medvetna om den roll de är tänkta att inta, och dels, att chefer 
intar en tydligt stödjande och beskyddande roll så att medarbetarna kan utföra sin 
strategiska uppgift och sprida sitt agerande och sina insikter till hela 
organisationen. “[T]he managers [...] ensure a steady flow of resources and other 
means of support, while buffering many of the outside pressures coming 
in” (Mintzberg, 2009, s.154). Samtidigt ska chefen tydligt ta ställning till vilka 
(delar av) processdeltagarnas förslag och insikter som ska uppmuntras.  Hur 
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medvetna är chefer, utvecklingsledare och processdeltagarna om innebörden i en 
sådan utvecklingsprocess? Hur långt vill man gå? 

6.3 Tankar inför fram<den  

Vid projektets början hoppades deltagarna att satsningen skulle leda till att 
Götabiblioteken skulle äga sina katalogposter för att kunna utveckla ett stort 
gemensamt bibliotekssystem med en användarvänlig utformning. Förhoppningar 
fanns på ett fördjupat samarbete och kunskapsutbyte mellan Götabiblioteken. 
Samtidigt såg berörda bibliotekarier risker med en alltför stor arbetsbelastning 
samt att arbetet och ansvaret skulle hamna hos få personer med expertkompetens. 
Andra farhågor handlade om svårigheter med att få alla delaktiga, samt att 
centraliserat arbete skulle tränga undan den lokala identiteten. 

Följeforskningen har endast gjort några nedslag i Götabibliotekens komplexa 
arbete och vi kan därmed inte med säkerhet bedöma huruvida förhoppningarna 
och farhågorna har infriats. Vi vill ändå kommentera att även om utformningen av 
den nya webbplatsen dröjde längre än väntat och det i dagsläget inte är alla 
katalogposter som har flyttats över till Libris, verkar man ha hittat arbetssätt som 
kan leda dit. Former för samarbete som inte endast berör chefsnivån har 
utvecklats och blivit alltmer strukturerade även om det fortsatt finns tydliga 
skillnader mellan olika bibliotek och kommunikation alltjämt är en utmaning. 
Man prövar samtidigt metoder för gemensamt lärande som inkluderar många 
medarbetare och där kreativitet, vision och ansvarstagande efterfrågas hos 
deltagarna. Formerna för samarbete och lärande ställer stora krav på cheferna vid 
de lokala biblioteken. Bibliotekschefer måste skapa goda förutsättningar för att 
information och kunskap ska spridas i personalgrupperna och för att gemensamma 
rutiner och lärdomar implementeras samtidigt som de ska passas in i den lokala 
identiteten. I annat fall är den förutspådda risken reell att alltför mycket ansvar 
och arbete läggs på enskilda medarbetare, samt att inte alla i personalgruppen 
känner sig inkluderade i Götaprojektets utveckling. Detta riskerar öka konflikten 
mellan den lokala och den centrala identiteten. Att hitta en balans mellan det 
specifika lokala och det gemensamma regionala kan bjuda på utmaningar. I vårt 
empiriska material finns exempel på att det trots goda föresatser är lätt att fastna i 
och betrakta det gemensamma samarbetet ur sitt biblioteks särskilda perspektiv. 
Samtidigt har olika bibliotek olika förutsättningar, möjligheter och behov, vilket 
man måste ta hänsyn till.  

Avslutningsvis vill vi presentera några frågor som vi har identifierat under arbetet 
med följeforskningen. En första fråga handlar om förhållandet mellan analog och 
digital teknik på folkbibliotek. I projektets uppdrag har ingått att flytta en del av 
bibliotekens verksamhet ut till en digital plattform men i exempelvis 
Crossmediaarbetet har programaktiviteter handlat minst lika mycket om att 
använda digitala tekniker i bibliotekslokalen. Det är inte självklart hur digitala 
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verksamheter ska förhålla sig till analoga. Hur kan digitala verksamheter 
kombineras med de analoga? Kan digitala verksamheter beskrivas som analoga 
fast i ett digitalt format? Eller bygger digitala verksamheter på en annan logik än 
de analoga verksamheterna? Var bör folkbibliotekens fokus ligga? Varför?  

En annan återkommande fråga handlar om lärande och kompetensutveckling. En 
lokal kännedom om användarna kan vara en förutsättning för att utveckla tjänster 
som är anpassade efter användarnas behov. Samtidigt kan en sådan kännedom 
begränsa personalens öppenhet för nya infallsvinklar och framtida användares 
ännu okända förväntningar och därmed hämma en eventuell utveckling. Helt nya 
arbetsprocesser, som t.ex. Crossmedia, kan öppna för nya arbetssätt och nytt 
innehåll men kan samtidigt betraktas som osäker mark och skapa frustration hos 
den berörda bibliotekspersonalen.  

Vi har också noterat att kompetensutvecklingen inom Nya Götawebben och 
Crossmedia har snarare präglats av expansivt lärande än av formell 
kompetensutveckling. Innebär detta en risk för en Matteuseffekt? Att 
kompetensutveckling som bygger på att medarbetarna ska utgå från redan 
förvärvade kunskaper eller från uttryckta intressen inte ger alla medarbetare 
samma chanser att vidareutbilda sig? Finns det en grupp medarbetare som kan 
missa tåget, och halka efter alltmer?  
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Bilaga 1



Bilaga 1 

Behov och mål 
-  Vilka uppfattar du vara de viktigaste behoven för en ny webb ur ditt lokala 
perspektiv? 
-  Under hösten har det gjorts en förstudierapport, ”Nya Götawebben”. Har du läst 
rapporten? Hur tycker du att den har beskrivit behoven? 
-  Har ni diskuterat behoven gemensamt på ditt bibliotek? Hur i så fall? 
-  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? 
-  Hur diskuterar ni i personalen kring webben och övergången till Libris? 
Exempelvis APT, personalmöten, informellt etc.? 
-  Hur arbetar ni idag på biblioteket med utbildning/kompetensutveckling kring 
Götawebben? (Tekniska aspekter såväl som innehåll.) Hur skulle ett önskvärt 
scenario se ut? 
-  Med erfarenheterna av övergången till Libris i ryggen – vilka positiva 
erfarenheter tar du med dig? Vad önskar du skulle göras annorlunda när det gäller 
arbetet med den nya Götawebben? 

Samarbetet 
-  Har du upplevt otydlighet gällande omfattning och mål för samarbetet om 
Götawebben? Exempelvis om vad som ska ingå? 
-  Hur uppfattar du att Göta styrgrupp kommunicerar sina beslut till de lokala 
biblioteken? 
-  Hur skulle du vilja få information om samarbetet inom Götawebben? Har du 
förs lag såsom särski ld webbsida/blogg/ intranät /Facebook-grupp/
regionbibliotekets webbplats etc.? 
-  Anser du att du idag känner till formerna för samarbetet? Har du tillräcklig 
insyn i styrgruppens arbete? 
-  Uppfattar du att du kan framföra kommentarer och förslag till styrgruppen? 
Finns det vägar för detta? 
-  Anser du att övergången till Libris har gjort att ni har utvecklat nya arbetssätt 
gällande samverkan lokalt-regionalt? 
-  Vilka är styrkorna i Götasamarbetet enligt dig? 
-  Vilka är svagheterna i Götasamarbetet enligt dig? 
-  Vilka omständigheter upplever du överlag påverkar utgången av ett samarbete? 

Lokalt eller regionalt? 
-  Vad bör vara lokalt och unikt respektive gemensamt gällande webben? 
-  Finns det någon spänning mellan det regionala och det lokala som du uppfattar 
det? 
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-  Om det finns en konflikt mellan varumärket Götabiblioteken och det egna 
kommunala varumärket - hur hanteras det på ditt bibliotek? Hur går 
diskussionerna hos er? 
-  Anser du att det finns behov av en centraliserad redaktion som kan framställa 
material för alla kommuner? Eller bör varje kommun arbeta själv med uppgiften 
för att behålla kontroll? 
-  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? 

Övrigt 
-  Är det något annat du skulle vilja ta upp eller lyfta fram särskilt? 
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Bilaga 2 

Arbetets innehåll 
1. Kan du berätta kort om hur ni har arbetat med Crossmedia? 
2. Hur kom ni fram till vad arbetet skulle handla om? 

1. Hur arbetade ni fram mål för ert arbete med Crossmedia? 

Arbetets genomförande 
3. Kan du beskriva hur ni konkret har arbetat med Crossmedia på ert 
folkbibliotek? 

1. Vilka (arbets)metoder har ni använt? 
2. Vad upplever du fungerade bra i detta arbete? 
3. Vad upplever du fungerade mindre bra? 
4. Med facit i hand, finns det något som du tycker att ni borde ha gjort 
annorlunda? 

4. Har ni haft något samarbete med andra folkbibliotek som också har arbetat med 
Crossmedia? 

1. Om ja, hur har detta samarbete sett ut? 
a. Vem tog initiativ till detta samarbete? 
b. Hur har du upplevt detta samarbete? 
c. Vilka folkbibliotek samarbetade ni med? Dvs. var det 

fo lkbibl io tek f rån regionbibl io teket Östergöt lands 
Crossmediaprojekt eller skedde samarbetet med andra 
folkbibliotek utanför projektet? 

2. Om nej, varför? 

5. Har ni haft någon kontakt [kommunikation, informationsutbyte, etc.] med andra 
folkbibliotek som har ingått i Crossmediaprojektet? 

1. Om ja, på vilket sätt? 
2. Hur har du upplevt denna kontakt? 

6. Vilken roll har regionbiblioteket spelat i ert arbete med Crossmedia? 
1. Vad har varit det viktigaste här? 
2.Har du önskat att få något mer från regionbibliotekets sida? 

Arbetets “resultat” 
7. Upplever du ert arbete med Crossmedia som lyckat? 

1. Om ja: på vilket sätt? Vad anser du har bidragit till detta? 
2. Om nej: på vilket sätt? Vad anser du har bidragit till detta? 

8. Har ert arbete med Crossmedia påverkat ert folkbiblioteks övriga verksamhet? 
1. Om ja, på vilket sätt? 
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9. Kommer ni att arbeta vidare med det som ni har gjort inom ramen för ert arbete 
med Crossmedia? 

1. Om ja, hur/på vilket sätt? 

10. Vad har du själv fått ut av ert arbete med Crossmedia? 

Arbetsmetoden Crossmedia 
11. Vad är/innebär Crossmedia för dig? 

1. Har din syn på Crossmedia ändrat sig under arbetets gång? 
a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om ja, vad har bidragit till att din syn har ändrats? 

12. Har ni diskuterat vad Crossmedia är/innebär på ert folkbibliotek? 
1. Om ja, hur? På vilka sätt? Med vilka? 

Övrigt 
13. Finns det något som du skulle vilja lägga till? 
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