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Abstract  This bachelor thesis explores the work among the ”V8-libraries”, 

with focus on the librarians that works within the collaboration to 

see how it’s perceived. The questions asked are: How does the 

communication between the libraries work? How does the 

leadership look like? What benefits and what challenges does the 

collaboration come with? For the theoretical framework, Jennifer 

Rowleys theory of innovation collaboration strategies for libraries 

has been used. The method has been qualitative interviews with 

three informants that works within the collaboration. 

The study’s conclusion is that the V8-libraries have great 

communication and a leadership that serves the needs of the 

collaboration. The two biggest benefit is for the users of the 

libraries since they receive a greater range of books and other 

media, and also for the librarians since the collaboration makes 

bigger staff with bigger competence. The big challenge in the 

collaboration is the great distances between the libraries since the 

librarians wish to visit each other more often to discuss greater 

innovations between them. 
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1. INLEDNING 

Att biblioteken inom exempelvis ett län går ihop och arbetar tillsammans blir allt vanligare. 

Dessa samarbeten innebär att biblioteken står fast vid sina egna filialer men delar på 

resurserna. Den främsta anledningen till att biblioteken samarbetar är för att göra 

biblioteksupplevelsen bättre och lättare för låntagare. Samarbete gör att paragraf två i 

bibliotekslagen – att biblioteksverksamheten ska finnas tillgängligt för alla (SFS 2013:801, 

2§) – kan uppfyllas bättre, då alla låntagare i länet har samma tillgång till resurserna.   

Dessa typer av samarbeten finns det gott om i Sverige och med denna kvalitativa studie 

kommer ett specifikt bibliotekssamarbete att undersökas. Det studien syftar att få fram är hur 

samarbetet fungerar mellan biblioteken, hur de kommunicerar med varandra och samarbetet 

upplevs av bibliotekarierna. Denna studie fokuserar på V8-biblioteken som är ett 

bibliotekssamarbete mellan de åtta kommunerna i Västerbottens inland.1 

År 2004 började startskottet för det som idag kallas V8-samarbetet, ett samarbete mellan 

inlandskommunerna i Västerbottens län – Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, 

Storuman, Vilhelmina och Åsele. Samarbetet bidrar med gemensam fortbildning, mediearbete 

och transporter, samt att biblioteken även har gjort sina bestånd till ömsesidigt förfogande för 

alla invånare i Västerbottens inland (Brinkfeldt 2008, 2). Biblioteken har gått ihop men står 

fast vid sina egna filialer där de delar bibliotekssystem, katalog, låneregister, låneregler och 

rutiner. För låntagarna gör samarbetet det möjligt att söka, reservera, låna och lämna tillbaka 

medier till vilket bibliotek inom samarbetet som helst, oberoende på vart de lånades i första 

hand. Alla bibliotek äger sitt eget material, och styr själv vad de köper in, men resurserna 

färdas mellan biblioteken utan någon extra kostnad för låntagarna. Det råder alltså ett fritt 

medieflöde mellan biblioteken i länet.  

V8-bibliotekens samarbete startade på de enskilda bibliotekens initiativ för att förbättra 

situationen för låntagarna i länet. Biblioteken i Västerbottens inland hade innan projektet inte 

haft särskilt stora möjligheter att följa med i den tekniska utvecklingen och satsa på 

elektroniska resurser. Ett ökat tryck från vuxenstuderande som studerade på distans och bodde 

kvar hemma i inlandet tillförde också ett högre krav på större utbud av kurslitteratur (Ibid., 

s.1). Tack vare samarbetet kunde nu biblioteken dela på kostnaderna och även litteraturen för 

                                                 
1 Kommunerna som ingår i samarbetet: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och 

Åsele. 
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att tillfredsställa dessa behov. Mindre bibliotek kunde nu erbjuda sina låntagare samma 

service som de större grannkommunerna (Ibid., s.10). 

Syften med samarbetet var även att tillhandahålla en likvärdig service och tillgänglighet för 

alla människor oavsett storlek eller läge på deras egna kommuner. Samt förbättra service och 

kvalitet för både bibliotekens användare och dess personal (Ibid., s.2). I och med samarbetet 

har nu inlandsborna tillgång till åtta biblioteks innehåll. Samarbetet medför även ett förbättrat 

arbetsförhållande för de olika bibliotekarierna då arbetssättet och resurser samordnas. Detta 

frigör bibliotekarier från vissa arbetsuppgifter som nu istället sköts mer centralt inom 

samarbetet. Ett exempel på detta är katalogisering. Då biblioteken delar system och katalog 

behöver enbart en bibliotekarie katalogisera det material som har köpts in, istället för att åtta 

olika bibliotekarier på varsitt bibliotek katalogiserar samma materia (Ibid., s.2). 

1.2 Begreppsdefinition 

Kollaboration: För att förstå begreppet kollaboration vill Rowley göra skillnad på 

kollaboration (collaboration) och kooperation (cooperation)2. Båda begreppen handlar om att 

samarbete men kollaboration skiljer sig filosofiskt från kooperation där resultatet ses relativt 

tydligt på förhand. Kollaboration kan istället ge ett mer oförutsägbart resultat som gör 

tillförlitlighet och ärlighet viktigt mellan de olika parterna i samarbetet. Här har man även de 

andra parternas resultat och framgång i sitt intresse, till skillnad från kooperationer där man 

främst ser till sitt eget intresse (Rowley 2011, 208).  

Innovation: För att definiera ordet innovation använder Rowley sig av Deiss (2004) 

beskrivning som menar att innovation är något som förändrar sättet vi kan göra det vi vill 

göra, och är något som tillför värde i våra liv. Rowley nämner även Damanpour’s (1996) 

definition som fokuserar på att innovation är ett sätt ett förändra en organisation på grund av 

förändringar i den externa miljön (Rowley 2011, 209). Som en sammanfattning av 

definitionerna kan man säga att innovation är en positiv och nödvändig förändring som sker 

inom en organisation då den externa miljön påverkar organisationen. 

Resursfördelning: Breeding förklarar begreppet resursfördelning som ett sätt för bibliotek att 

utöka sitt utbud utöver sin lokala samling genom att dela och låna material med andra 

bibliotek som arbetar tillsammans på lokala, regionala eller globala nivåer (Breeding 2013, 5). 

                                                 
2 Då båda orden översätts till samarbete på svenska har en enklare översättning valts för att skilja de två olika 

begreppen åt. 
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1.3 Problemformulering och frågeställningar 

I dagens samhälle är det nästan omöjligt för ett enskilt bibliotek att tillhandahålla alla typer av 

användare med tillräckliga resurser. För att möjliggöra detta måste biblioteken samarbeta med 

varandra på en plan där både fysiska och digitala resurser delas mellan biblioteken (Breeding 

2013, 5). Kollaborativa samarbeten har därefter blivit ett vanligt koncept mellan bibliotek. 

Intresset för studien ligger i att undersöka ett sådant bibliotekssamarbete för att få en djupare 

kunskap om hur de fungerar och hur samarbetet upplevs av de bibliotekarie r som arbetar med 

det dagligen. 

Förutsättningarna för V8-biblioteken såg väldigt olika ut vid starten av samarbetsprojektet, 

men gemensamt upplevdes ett allt hårdare sparkrav och resurserna gällande ekonomi och 

personal var under begränsning. Personalstyrkan i inlandet var liten och känslan av att vara 

underbemannade var stark på flera ställen (Brinkfeldt 2008, 1). Denna uppsats ämnar till att 

undersöka vilka beståndsdelar som är betydelsefulla för ett fungerande samarbete och på 

vilket sätt ett bibliotekssamarbeten innovativt kan bidra med fördelar för de enskilda 

biblioteken. Det är även av intresse att i denna uppsats undersöka vilka utmaningar som kan 

framkomma av ett sådant samarbete. Jennifer Rowley (2011) går på djupet gällande olika 

typer av innovationer och utmaningar bibliotek inom ett samarbete kan ställas inför.  

Syfte med denna uppsats är att få en djupare kunskap om hur V8-samarbetet fungerar 

innovativt och hur det upplevs av bibliotekarierna som jobbar med det. Målet är att undersöka 

hur innovativa idéer tillförs i kollaborationen och hur bibliotekarierna ser på resultatet av 

samarbetet. De huvudsakliga frågeställningarna lyder:  

 Hur fungerar kommunikationen mellan biblioteken? 

 Hur ser ledarskapet ut inom samarbetet? 

 Vilka är fördelarna samt utmaningarna med samarbetet? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras tidigare forskning med ett urval av det som är relevant för denna 

undersökning. Fokus har främst varit på samarbeten inom biblioteksverksamhet men även 

samarbeten överlag då de fokuserar på dialogen och processen mellan de olika parterna inom 

samarbetet. Även tidigare kandidat- och magisteruppsatser angående olika typer av 

bibliotekssamarbeten finns att tillgå. 

För att få en inblick i hur ett bibliotekssamarbete fungerar har Introduction to Resource 

Sharing av Marshall Breeding (2013) använts. Här ger författaren en introduktion till 

begreppet resursfördelning och nämner de tekniska trender och strategier som idag finns att ta 

till sig inom ett bibliotekssamarbete. För att få reda på mer om fördelar med ett samarbete 

nämner författaren innovativa tillvägagångssätt för bibliotek som vill öka deras utbud trots 

budgetnedskärningar som allt hårdare drabbar biblioteken i dagens samhälle. Enligt Breeding 

kan det vid en mer komplicerad operation med fler parter inom samarbetet behövas regler och 

uppgörelser för att göra tillgången till materialet så rättvist som möjligt. För en bredare och 

mer effektiv tillgång krävs då tekniska och externa tjänster (Breeding 2013a, 6). En större 

inblick i utmaningar inom ett bibliotekssamarbete ger Breeding även i artikeln Observations, 

Trends, and Ongoing Challenges (2013b). Här läggs även vikt på bibliotekssamarbetet som 

strategi för att sänka kostnader och ge ökad möjlighet till resursfördelning. Han nämner även 

de positiva fördelarna med effektivitet för biblioteken kring att utveckla bestånd och teknik 

(Breeding 2013b, 32). Breeding nämner även att få bibliotek i dagens samhälle har de resurser 

som krävs för att ensamma bidra med allt deras kunder behöver (Ibid., s.32).  

V8-biblitekens bibliotekarier är i fokus på i kandidatuppsatsen V8 – Bibliotekssamverkan i 

Västerbottens inland: bibliotekariernas upplevelser efter projektavslutet av Åsa Hildingsson 

(2014) Här undersöks samarbetet efter V8-projektets slut i en kvalitativ intervjustudie där 

fokus ligger på bibliotekariernas dagliga arbete gällande ut- och fortbildning för personalen, 

samt kundanvändandet av hemsida, katalog och databaser. Även bibliotekens gemensamma 

regler och tjänster undersöks. Uppsatsens resultat visar på att tekniken står allt mer i fokus 

gällande bibliotekariernas dagliga arbetsuppgifter då allt mer arbete gällande webbsidor, 

internetbaserad kundkontakt samt databas- och kataloghantering. Som slutsats nämns att 

samarbeten mellan bibliotek bidrar till en mer kompetent biblioteksverksamhet som är av 

yttersta vikt om biblioteken ska kunna inta en position bland de mest inflytelserika 

institutionerna i det nya århundradet. 



5 
 

Hildingsson går även djupare in på V8-samarbetets projekt när hon utvärderar förändringar i 

lånestatistik i sin magisteruppsats från 2015. Här utvärderas ifall det går att mäta resultat av 

och kvalitet på biblioteksprojekt som V8-samarbetet. I uppsatsen framkommer inga tydliga 

samverkanseffekter men det går tydligt att se att mediebestånden förändrats och att de på de 

flesta biblioteken minskat kraftigt. Detta tolkar Hildingsson som en samverkanseffekt efter att 

biblioteken fått en gemensam katalog och gallringar på medier har gjorts. 

För att få ännu en tydligare bild av hur ett samarbete kan fungera används boken Samarbete: 

Om kommunikation, ledarskap och konflikthantering av Kerstin Hesslefors Persson och 

Ragnar Håkanson. Denna bok ger nyckelaspekter att ha i åtanke vid ett samarbete då den har 

framställts för att hjälpa organisationer och arbetslag. Författarna kombinerar teorier från 

forskning inom arbetslivsområdet med exempel från en kyrklig arbetsmiljö, men 

samarbetsmodellerna går att anpassa på i princip alla sorters arbetsmiljöer. Boken innehåller 

handledningar med olika redskap för samarbete och tar även upp olika former av 

organisationer som påverkar hur ett samarbete fungerar och hur man ska anpassa sitt arbete 

efter dessa modeller (Hesslefors Persson & Håkanson 2003, 53f). Även här tas vikten av 

ledarskap upp och att samarbetets nyckelbegrepp är dialogen. De nämner att mycket av det 

som fungerar dåligt i ett samarbete beror på rädslan för att föra uppriktiga dialoger (Ibid., 

s.15). Dialogens styrka nämns även i studien Antecedents of Successful Collaboration in 

Community of Practice between Academia and Industry: A Case Study där Pohjola, Puusa & 

Iskanius (2016) undersöker ett akademi-industrisamarbete genom en empirisk kvalitativ 

studie. Studien berör miljö, energi och naturresurser, men fokuserar främst på hur samarbetet 

fungerar mellan parterna oberoende av ämnet. Studien granskar vilka parterna är, varför de 

samarbetar och vad de förväntar sig och får ut av samarbetet (Pohjola, Puusa & Iskanius 2016, 

154). Då undersökningen av V8-samarbetet lägger stort fokus på bibliotekariernas uppfattning 

kommer denna studie av Pohjola, Puusa och Iskanius till användning då deras informanters 

åsikter och tankar presenteras. Dessa informanter lägger vikt på dialogen inom samarbetet och 

nämner att det är viktigt för parterna att kunna träffas och diskutera för att samarbetet ska gå 

så smidigt som möjligt. (Ibid., s.159). Författarna nämner även att en viktig aspekt i ett lyckat 

samarbete är om parterna sen innan redan har en gemensam grund. I deras studie framgår 

svårigheter med samarbetet då universitetet och industrin har olika konstraster i och med 

universitets öppenhet och industrins mer stängda och skyddande tillvägagångssätt. 

Även Boddy Macbeth & Wagner (2000) skriver om ett samarbete mellan två olika parter där 

de i sin studie Implementing collaboration between organizations: An empirical study of 
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supply chain partnering undersöker partnerskap inom försörjningskedjan. Genom en studie av 

två organisationer – kund och leverantör – undersöks försöket till ett samarbete mer noggrant 

i syfte att hjälpa och förbereda andra inför liknande projekt. Studien kommer fram till att 

olikheterna mellan de två parterna i början tillför mycket problem och kräver extra arbete för 

att jobba sig igenom för att samarbetet ska fungera. Författarna nämner att många samarbeten 

uppnår mindre fördelar än vad de först hade hoppats på när samarbetet infördes (Boddy, 

Macbeth & Wagner 2000, 1003). Samarbetens grund är lika för alla, enligt författarna – parter 

ingår i ett samarbete för att bli bättre och växa mer än de kan på egen hand. Även här trycker 

författarna på vikten av en god dialog och känslan av trygghet mellan parterna för att samtalen 

sinsemellan ska fungera. Författarna anser här att ett samarbete består av fyra element – 

Tasks, technology, people och structure. Löst översatt till: uppgifter, teknologi, människor 

och struktur (Ibid., s.1006). De antar i sin studie att utkomsten av ett sådant samarbete beror 

till största delen av interaktion mellan människorna, och att ett samarbete ska ses mer som en 

lärande process än ett enskilt planerat event (Ibid., s.1007). 
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3. TEORI 

För att analysera resultaten i denna undersökning kommer Jennifer Rowleys (2011) teori om 

innovativa samarbeten att användas. Där hon tar upp exempel på hinder som kan uppstå i en 

kollaboration och vilka faktorer man ska tänka på för att en kollaboration ska fungera. Rowley 

betonar även vikten av att skilja på begreppen kooperativ och kollaborativ, samt påpekar att 

de allra flesta bibliotekssamarbeten är kollaborativa. Författaren utgår från olika typer av 

innovationer och vad organisationer kan vinna på genom att kollaborera med andra och vilka 

faktorer som behövs för att få ett så lyckas samarbete som möjligt. Teorin är relevant för 

denna studie då den är utformad utifrån bibliotekens behov av att förnyas och utvecklas, något 

som ligger i grund för V8-samarbetet. 

3.1 Innovationer i ett samarbete 

Rowley menar att innovation är nyckeln för överlevnad och framgång inom dynamiska 

organisationsmiljöer, men även att framgången med samarbeten inte ska tas för given 

(Rowley 2011, 207). Det ligger stor vikt i val av samarbetspartners men även från ledarskap 

och innovationsteam. Rowley argumenterar för att bibliotek borde utvecklas med en mer 

helhetstänkande syn på innovation inom biblioteksverksamheten. De flesta fall av 

serviceinnovationer sker för att förbättra biblioteken för användarna (Ibid., s.209), tillexempel 

genom att bidra med ett större utbud av olika tjänster att utnyttja via biblioteken. Ett exempel 

på detta är fri tillgång till datorer och internet, eller som i V8-bibliotekens fall, öka utbudet 

genom att ge alla låntagare lika stor rätt att ta del av material som finns utspritt över hela 

Västerbottens inland. Övriga innovativa förändringar kan även ske på grund av ekonomiska, 

tekniska eller politiska skäl. 

Innovationer kan ske på två olika sätt, antigen är innovationen radikal och vars förändring 

sker på grund av ett specifikt projekt, som exempelvis en ny produkt eller service. Denna typ 

av innovation förändrar organisationens struktur, innehåll och sätt att arbeta på. Ett exempel 

på denna typ av innovation är V8-bibliotekens beslut om samarbete. En stegvis innovation gör 

däremot att det essentiella konceptet inom organisationen förblir utan större märkbara 

förändringar. Dessa typer av innovationer är mindre och sker oftast på grund av 

återkommande feedback från förslagsvis undersökningar enkäter från bibliotekens sida (Ibid., 

s.210). På ett bibliotek pågår oftast olika innovationsprocesser parallellt med varandra för att 

förbättra olika områden samtidigt. Tillexempel kan utvecklingen av en ny service för att 

tillhandahålla e-böcker involvera design, metadata och ekonomiska innovationer (Ibid., 

s.209f).  
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Precis som tidigare nämnt är samarbeten inom bibliotek vanligt förekommande och har skett 

under en lång tid. Det finns en lång tradition av samarbete mellan bibliotek och den offentliga 

sektorn, bibliotek och skolor, och även kring digitala resurser och licenser för digitala 

tidskrifter (Ibid., s.211). Öppna innovationer sker för att organisationer ska utvecklas utöver 

deras egen kapacitet och gränser. Rowley nämner fördelarna med innovativa samarbeten, som 

att organisationerna genom samarbeten får tillgång till bredare kompetens och tillsammans 

kan de utöka sina kreativa möjligheter. De olika parterna kan lära sig utav varandras misstag 

och tidigare erfarenheter för att möjliggöra flera innovativa idéer i framtiden. Risker kan även 

minskas då parterna delar resurser och kompentens med varandra. Till sist kan 

organisationerna ge varandra tillgång till ny teknologi och nya plattformar. Däremot skriver 

Rowley att det vore naivt att anta att sådana fördelar kommer naturligt och utan ett bra och 

tillförlitligt ledarskap, något jag kommer gå in mer på nedan (Ibid., s.212). 

3.2 För ett lyckat samarbete 

En lyckad kollaboration kräver ett gemensamt engagemang där parterna kämpar för ett 

resultat som gynnar dem alla. Det är även viktigt med en öppen dialog där misstag ska 

diskuteras fritt utan att skylla på en viss part, på detta sätt kan även alla lära sig av misstagen. 

Ledarna ska kunna ge praktisk support för nya idéer och vara delaktiga och kollaborativa 

(Ibid., s.215). Ytterligare en grund för ett stabilt samarbete är likheter inom organisationer. 

Samarbeten som sker inom en geografisk närhet har ofta ett gemensamt intresse av att gynna 

det ekonomiska, sociala och kulturella i området. Även organisationer inom samma sektor ser 

liknande på att gynna sin gemensamma marknad (Ibid., s.213). 

Ledarna inom samarbetet är ytterst viktiga för att säkerställa tydliga mål och uppgifter med en 

klar tidsrymd och budgetfördelning för utförandet. Det borde även finnas en jämnvikt mellan 

långsiktiga och kortsiktiga mål, samt klarhet i vad den enskilda organisationen själv ska utföra 

och vad som ska utföras med de andra parterna. Det behövs en väl strukturerad plan för att 

alla parter ska känna att de gynnas av samarbetet, och en jämnvikt mellan de olika rollerna 

och vad de ska utföra för jobb inom samarbetet. I övrigt är gruppkänslan och 

kommunikationen mellan parterna viktigt för en hållbar relation där alla känner sig trygga och 

är villiga att ställa upp och bidra till samarbetet (Ibid., s.216f). Ledarna inom ett samarbete har 

en viktig roll i och med att de både måste vara innovativa och kreativa i sitt ledarskap, men 

även kunna bidra med motivation för de olika grupperna i samarbetet. Rowley menar att alla 

ledare själva måste vara innovatörer med kunskap om att förmedla visioner med samarbetet 
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och skapa en bra gruppkänsla för att bidra till personalens kompetenser så de kan utvecklas 

(Ibid., s.218). 

3.3 Samarbetets svårigheter 

Organisationer med liknande erfarenheter, kulturer och grunder riskerar däremot att ha en 

lägre nivå av innovationer då de redan är bekanta med varandras rutiner och egenskaper 

(Ibid., s.213). Rowley pekar då på att det är viktigt för sådana organisationer att utveckla tillit 

och ett gemensamt engagemang för innovation. Innovation är associerat med en villighet att 

gå framåt med organisationen och stödja nya idéer, produkter och tjänster. Här är 

organisationen i kontroll över den externa miljön istället för att anpassa sig efter att den 

externa förändringen redan skett (Ibid., s.215). 

Att sätta ihop ett nytt team och leda det mot framgång är inte allt vad innovation innebär. Ett 

samarbete kommer med risker och kan göra utvecklingen mer komplicerad och kostsam. 

Fysiska och tidsmässiga barriärer kan tillkomma då det kan vara svårt att ordna möten så att 

alla de inblandade parterna kan träffas. Detta påverkar kommunikationen stort och kan till 

viss del underlättas med teknologiska lösningar (Ibid., s.219). Svårigheter kan även finnas i att 

organisationer har olika administrativa åtaganden gällande exempelvis budgetcykel, olika 

beslutsfattande processer och olika nivåer av auktoritet inom sin egen organisation som kan 

fördröja och hindra innovationsprocessen. Som lösning på detta föreslår Rowley ett separat 

administrativt lag för projektet i fråga, med egna medarbetare där alla följer samma regler och 

processer (Ibid., s.219f). Det kan även uppstå krav på ledarna att välja ut rätt deltagare för de 

olika grupperna och motivera dem så att det uppstår bra dynamik mellan deltagarna. 

Deltagarnas relationer och kulturella erfarenheter kan nämligen bli en barriär då de kan sakna 

intresse och engagemang vid samarbetet. Detta kan bland annat bero på att de känner sig 

åsidosatta då de tas bort från sin egen organisation och känner att de förlorar kontakten med 

tidigare kollegor (Ibid., s220).  

Även brister i tekniken som omöjliggör kommunikation och åtkomst till data kan utgöra ett 

hinder. Dessa tekniska brister kan ta tid att åtgärda vilket gör att alla parter i samarbetet inte 

har samma tillgång till de gemensamma resurserna. I detta fall måste organisationerna komma 

överens om vilken data som får delas med utomstående utan att det påverkar sekretess eller 

konkurrenskraften negativt. Rowley nämner däremot att alla organisationer kanske inte har 

samma möjlighet att själva avgöra de besluten utan måste istället vända sig till institutioner på 

en högre nivå, något som kan fördröja processen ytterligare. Det kan också finnas hinder i och 

med att utvecklingsprocesser sen tidigare inte är dokumenterade och på så sätt vara svåra att 
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informera utomstående om. Att organisationerna regelbundet lägger tid och resurser för alla 

deltagare att förstå processerna inom samverkan är en viktig aspekt enligt Rowley (Ibid., 

s.221). Som en sista barriär att ha i åtanke nämner Rowley den offentliga sektorn som för det 

mesta är konstruerat att utföra sina uppgifter med stabilitet och konsistens och att undvika 

förändring. Det finns alltså ett motstånd för innovation som kan utgöra ett hinder för 

biblioteken då de vill förnya sin verksamhet (Ibid., s.221). 
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4. METOD  

Denna studies metod består av tre semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier från V8-

biblioteken. Intervju valdes som metod då syftet med undersökningen är att ta reda på hur 

samarbetet upplevs av de anställda. Intervjuer är ett utmärkt verktyg för att få en bra 

redogörelse av arbetslivet och ta del av bibliotekariernas egna erfarenheter (Ahrne & 

Svensson 2011, 23). Intervjuerna skedde på plats med tillåtelse för inspelning som sedan 

transkriberades och analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. I uppsatsen nämns 

informanterna som A, B och C utan inbördes ordning. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Informanterna kontaktades först genom ett gemensamt mejl där studiens syfte och vikten av 

intervju som metod förklarades. De efterfrågade bibliotekarier som kunde ställa upp på en 

intervju kunde sedan svara på mejlet ifall de kände att de ville bidra till studien. Alla tre 

intervjuerna skedde på en allmän plats och spelades in för att inte missa viktig information. 

Judith Bell rekommenderar att intervjuer sker med inspelning då intervjuaren inte blir tvungen 

att frenetiskt skriva ner allt som sägs (Bell 2006, 160). Utöver inspelningen användes papper 

och penna för att notera eventuella gester, grimaser eller andra ohörbara mimiker som kan ge 

betydelse till vad informanterna berättade. Efteråt transkriberades intervjuerna för att sedan 

analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. För att lyfta fram respondenternas olika 

åsikter och ställningstaganden har kärncitat lyfts fram. I analysen ställs sedan intervjuerna mot 

tidigare forskning och då till största del Jennifer Rowleys teori om kollaborativ innovation. 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som består av förberedda frågor utgår 

från en kravprofil, däremot att kan under intervjuns gång följdfrågor ställas utifrån vad 

informanten svarar (Kvale & Brinkmann 2009, 98). Semistrukturerade intervjuer förekommer 

ofta då de hamnar mellan ostrukturerade intervjuer som enbart går efter ett tema utan 

förberedda frågor, till strukturerade intervjuer som håller ämnet inom vissa ramar och således 

gör analysen lättare att utse på förhand. En semistrukturerad intervju lämnar då mer 

möjligheter för informanterna att prata om det som är viktigt för hen. Intervjun sker med 

förberedda frågor och teman men informanten tillåts även fritt tala om ämnet (Bell 2006, 

161f). En kvalitativ intervju sker öppet men det är forskaren som definierar och styr samtalet 

så att det hamnar inom studiens syfte. 
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4.1.2 Analys av intervju 

Intervjuerna spelades in via diktafon och transkriberades sedan så alla ord skrevs ner inklusive 

hummanden och pauser. Även viss mimik noterades då det gav betydelse för hur texten ska 

uppfattas. Detta resulterade i rådata som utgör underlaget för analysen. Kodning är idag den 

vanligaste formen av dataanalys och innebär att man knyter samman ett eller flera nyckelord 

för att underlätta identifiering av ett uttalande (Kvale 2009, 215ff). 

Kodningen utformades på så sätt att den transkriberade texten lästes igenom för att kunna 

koda relevanta avsnitt. För att underlätta hämtning av de kodade avsnitten och den förnyade 

granskningen användes programmet Open Code som är ett kvalitativt datorprogram framtaget 

för att analysera data från olika typer av textdokument från tillexempel intervjuer. Genom 

programmet kunde olika koder kombineras och kodningen fick en enklare överskådlighet då 

långa intervjuuttalanden sammanfattades till enklare kategorier. Open Code är anpassat till 

analysmetoden grundad teori där man inte behöver kvantifiera koderna utan istället gör en 

kvalitativ analys av kodernas relation till andra koder och till kontexten. Konkret innebär 

grundad teori att en grundlig kodning av rådata görs för att få fram korta och omedelbara 

koder som definierar handlingen eller erfarenheten som beskrevs av informanterna under 

intervjuerna (Ibid., s.218). På detta sätt utvecklades kategorier som kunde jämföras med 

varandra i jakt på likheter och olikheter som ligger för grund i forskningens analys. Den 

teoretiska mättnaden uppnåddes då materialet inte ingav nya insikter eller tolkningar vid 

ytterligare kodningar. 

Intervjuerna började kodas efter sju olika aspekter - hur samarbetet upplevs, 

kommunikationen i samarbetet, hur samarbetet fungerar praktiskt, ledarskapet, fördelar, 

utmaningar, och ekonomi. Då det i resultatet blir svårt att skilja på det praktiska och hur det 

upplevs har dessa slagits ihop. Koderna grupperades ihop efter studiens frågeställningar och 

delades in i:  

 Hur samarbetet fungerar praktiskt – med koderna praktiskt och känsla om samarbetet, 

ledarskap, och kommunikation. 

 Kommunikation – med koderna kommunikation, praktiskt, och känsla om samarbetet. 

 Fördelar och utmaningar – med koderna fördelar, utmaningar, känsla om samarbetet, 

och ekonomi.  
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4.2 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer kan det uppstå en viss urvalsproblematik över valet av informanter. 

För att försäkra studiens äkthet och visa på att resultaten inte är styrt av författaren själv och 

dennes personliga urval är det viktigt att kunna redogöra för hur informanterna har valts ut 

(Arhne & Svensson 2011, 42). Urvalet för denna studie skedde således slumpmässigt, vilket 

innebär att alla bibliotekarier inom samarbetet hade lika stor sannolikhet att bli representerade 

(Bell 2006, 148). Processen började med att en lista på alla bibliotekarier inom samarbetet 

gjordes. Denna lista skapades utifrån personallistorna som finns att tillgå på V8-bibliotekens 

hemsida. Ett kollektivt mejl skickades sedan ut till alla där syftet förklarades och tider som 

fanns att tillgå presenterades. De personer som sedan valdes till intervjuerna var de personer 

som svarade på mejlet och själva ville bli intervjuade, således valdes informanterna 

slumpmässigt och utan forskarens egen påverkan.  

Antalet informanter är möjligen begränsad i denna studie beroende på praktiska 

omständigheter som gjorde att de flesta utav personalen på V8-biblioteken inte hade 

möjligheter att ställa upp på en intervju. Trots detta ges en bred bild av samarbetet då 

informanterna kommer från olika bibliotek i olika storlekar och hade under intervjun ett brett 

tänk. De tre olika intervjuerna gav även olika svar på frågorna och det framkom en markant 

skillnad i vissa åsikter som gör att det inte enbart blev ett homogent resultat. 

4.3 Etik 

Att forska om privata liv och redogöra detta på en offentlig arena kan medföra etiska problem 

när det gäller intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) anser att man redan i början på 

undersökningen bör tänka över potentiella etiska frågor, exempelvis redan vid tematiseringen 

av forskningsfrågan bör överväga vikten av en intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann 

2009, 78). Dessa etiska frågor följer sedan genom planering, intervjusituation och analys till 

verifiering och rapportering. Under utskriften är det viktigt att säkra intervjupersonens 

konfidentialitet, något som gjorts i denna studie genom att informanterna ej nämns vid varken 

namn, ålder, kön eller hemmahörande bibliotek. 

Informerat samtycke skedde både vid den första kontakten då mejl skickades ut till eventuella 

informanter, och även ytterligare en gång vid intervjutillfället. Informerat samtycke innebär 

att informanterna informeras om det allmänna syftet med undersökningen och att de frivilligt 

deltar i undersökningen. De har således rätt att dra sig ur när som helst under studiens förlopp, 

både under intervjun och efteråt (Ibid., s.87). Under intervjuerna har informanterna även 

kunnat avböja att svara på frågorna och haft möjlighet att avsluta intervjun när de vill.  
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5. RESULTAT 

Nedan framställs resultatet av de intervjuer som genomfördes. Resultatet delas upp i fyra  

avsnitt kopplade till de tre frågeställningarna som studien består av, nämligen hur samarbetet 

upplevs, hur kommunikationen fungerar och vilka fördelar och utmaningar som det finns med 

samarbetet. Utöver intervjuerna används även projektrapporten om V8-samarbetet från 2008 

för ytterligare information. 

5.1 Det praktiska samarbetet 

V8-samarbetet är uppbyggt av olika arbetsgrupper som har egna ansvarsområden. I dessa 

grupper ska i regel en representant från varje bibliotek finnas. Grupperna har bildats under 

tidens gång beroende på vad som behövs för perioden. Detta ligger kvar från projektets början 

då fokus låg på olika saker under olika perioder. Grupperna arbetade redan då olika intensivt 

beroende på behovet som fanns under tiden, och arbetsgrupperna har även ibland ersatts av 

varandra (Brinkfeldt 2008, 4). Studiens informanter nämner de grupper som finns aktiva idag: 

Ja, jag vet ju att det är styrgruppen och det är ju cheferna, och sen webbgruppen, barn- 
och ungdomsgruppen och kataloggruppen. Det är dom jag vet existerar idag och är 
levande nu också. (Informant A) 

Informant B nämner utöver dessa även mediegruppen som pågående idag och informant C 

nämner även att hen ingår i en grupp för systemadministratörer som skapats då V8-

bibliotekens ska byta datorsystem från Libra till Book-it. Arbetsgruppernas möten sker i regel 

via dator och webbkamera, något som informant B tycker fungerar bra. 

Det är ju alltid bäst då man kan träffas på riktigt men det är ju jättesvårt. När det är så 
här långa avstånd så det blir ju bara nån gång kanske per halvår, eller inte så ofta i alla 
fall. (Informant B) 

Grupperna träffas några gånger om året beroende på vad som sker inom arbetet. Träffarna 

sker oftast i Lycksele då det ligger mest centralt och ger samtliga bibliotek ungefär lika långt 

att åka. Informant C nämner att hen skulle vilja ses fysiskt oftare men att det är svårt att få 

ihop då en hel arbetsdag går bort för ett möte. Som tidigare nämnt är tanken bakom 

arbetsgrupperna att det ska finnas en representant från varje bibliotek i varje grupp, men då 

antalet anställda varierar kan en bibliotekarie sitta med i fler – och även ibland alla – grupper. 

Informant A sitter med i samtliga grupper hen nämner på grund av att hen jobbar på ett av de 

mindre biblioteken i samarbetet och således blir representant i alla grupper. 

Trots huvudansvaret i samtliga grupper känner informant A inte av en orättvis 

arbetsfördelning utan nämner att de övriga på hens bibliotek har andra uppgifter som på så 
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sätt gör att alla har lika mycket arbete. Hen nämner att de övriga kollegorna även har andra 

anställningar som t.ex. halvtidstjänst eller dylikt. Sedan kan informanten även vända sig till 

sina kollegor vid behov. 

Det faller som naturligt då det är jag som besitter dom kunskaperna och jag som jobbar 
tillräckligt mycket för att hinna med också. Sen delar man med sig hela tiden också. 
(Informant A) 

Ansvaret biblioteken emellan hade informanterna inte något att klaga på. Informant A nämnde 

att ansvaret delades upp utifrån arbetet som finns på hens bibliotek och informant C nämner 

också att det till vardags handlar mer om ens egna bibliotek. Däremot finns ett tillfälligt 

problem gällande hemsidan då samarbetet förut hade en webbredaktör under några timmar i 

veckan, något som nu inte finns längre. Informant B nämner att de gällande hemsidan har 

delat upp arbetet med olika ansvarsveckor där biblioteken har ansvaret utifrån ett schema som 

har lagts upp. 

Generellt tycker samtliga informanter att samarbetet fungerar bra. Informant A nämner att de 

strukturerade arbetsgrupperna bidrar en stor del till detta och informant C känner att det är 

faktumet att det är lyckat för låntagarna som gör att samarbetet fungerar. Informant B nämner 

även vinsterna i att personalen sitter på olika kompetenser vilket gör det möjligt att kunna 

rådfråga folk utanför sitt eget bibliotek. 

5.1.1 Ledarskapet inom samarbetet 

Ledarskapet inom samarbetet står biblioteken själva för. För beslut gällande budget och 

avgifter finns en styrgrupp bestående av verksamhetscheferna på kommunbiblioteken samt 

förvaltningschefen eller motsvarande i varje deltagande kommun. Sedan finns även en 

operativ styrgrupp med samtliga bibliotekschefer från V8-kommunerna (Brinkfeldt 2008, 3). 

Denna grupp tar beslut som rör den gemensamma biblioteksverksamheten och det är denna 

grupp som uppsatsen kommer hänvisa till i fortsättningen när styrgruppen nämns.  

Ledarskapet inom samarbetet alternerar vilket betyder att varje kommun får ha 

ordförandeskapet under ett år. Ordförandeskapet innebär inte att den filialen som berörs blir 

chef över samtliga bibliotek, men de kan under året driva de frågor de själva tycker är 

viktigast för samarbetet. 

Styrgruppen i sig kan däremot inte bestämma över de olika arbetsgrupperna. De kan, som 

samtliga informanterna berättar, delegera ut uppgifter till arbetsgrupperna som sedan själva 

får ta beslut om det är något de kan ta tag i eller om frågan måste skickas vidare. 
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Styrgruppen är dom som bestämmer. Dom har bestämmande rätt i 
paraplyorganisationen men dom lägger sig inte i till exempel webbgruppens … Dom 
kan ge webbgruppen ett uppdrag som webbgruppen får komma överens om. (Informant 
C) 

Samtliga informanter känner att ledarskapet fungerar bra och att arbetsgrupperna får vara 

självständiga och fatta sina egna beslut.  

Känner en grupp att nu behöver vi träffas, då är det ingen som lägger sig. (Informant C) 

Informanternas svar skiljer sig åt när det gäller huruvida nära cheferna känns inom 

verksamheten. Informant A känner en närmare kontakt med styrgruppen då chefen från hens 

bibliotek är en del i biblioteksarbetet och således är en närmare kollega. Informant A nämner 

också en möjlighet att säga nej till uppgifter som styrgruppen tillser hens arbetsgrupp, om 

denna uppgift inte passar gruppen, och som de känner inte går att genomföra hos just dem. 

Det kan till exempel vara uppgifter som passar en annan grupp bättre, eller som cheferna själv 

måste föra igenom. Hen nämner också en god kommunikation mellan styrgruppen och de 

andra grupperna då chefen på hens bibliotek sitter med i själva bibliotekssamarbetet, vilket 

gör att hen även blir som en kollega.  

Jag känner inte att det blir det här området som kan vara mellan golvet och chefen 
liksom, utan chefen finns med. (Informant A) 

Informant C som jobbar på ett större bibliotek nämner däremot att vissa från styrgruppen 

känns som kollegor och vissa känns mer som enbart chefer medan informant B nämner att hen 

har dålig insikt på hur cheferna jobbar på de andra biblioteken. Informant C nämner 

svårigheter med att vissa chefer inte är utbildade bibliotekarier och då tappar en del värdefulla 

aspekter vilket gör att de känner en lägre kunskap gentemot vissa beslut i styrgruppen. Det 

kan då bli en väldigt stor utmaning om inte alla är med och tar beslut. Däremot har cheferna 

bra pedagogiska kompetens och bidrar på den biten istället vill hen tillägga. Gällande 

ledarskapet har sammanfattningsvis ingen av informanterna något negativt att säga. De tycker 

upplägget fungerar bra för samtliga och att det inte finns något annat alternativ de hellre 

skulle vilja ha. 

5.2 Kommunikationen inom samarbetet 

Kontakten mellan V8-bibliotekarierna sker för det mesta via mejl och telefon. Samtliga 

arbetsgrupper träffas regelbundet men sammankomster mellan alla biblioteken sker i princip 

aldrig då det blir praktiskt omöjligt. Informanterna nämner avståndet som det stora problemet. 

Vid en eventuell sammankomst måste personalen färdas många mil, detta gör att en hel 
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arbetsdag går åt för att resa till en annan plats, och den mesta delen av tiden skulle spenderas 

på vägen och inte på mötet. 

Samtliga informanter anser att kommunikationen mellan biblioteken fungerar bra. Informant 

A nämner att det sker någon form av kontakt mellan biblioteken varje vecka. Detta sker oftast 

via mejl då en fråga dyker upp. Särskilt i dessa tider då biblioteken genomför en gemensam 

omläggning av katalogen från SAB till Dewey.  

Vi hör av oss till varandra och ställer frågor, och hur tänkte ni där? Och som, nu har det 
här hänt i katalogen, varför blev det så? (Informant A) 

Informant C säger att dialogen biblioteken emellan är väldig god och att det bara är att ringa 

upp någon om hen funderar över något. Informant B nämner att kommunikationen funkar bra 

och att hen aldrig har varit med om ett obesvarat mejl då en fråga har skickats ut. 

Kommunikationen mellan biblioteken känns enligt informanterna naturlig och personalen 

känner sig inte rädd för att ställa ”dumma frågor.” Informant A nämner att det går att ”ställa 

vilka dumma frågor som helst” och: 

[…] det där känner jag att det där finns ju på de flesta bibliotek, och då blir det ju en 
otvungen dialog även då från webbgruppen till styrgruppen, och vise versa. (Informant 
A) 

Informant A säger också att det inte finns några svårigheter i att berätta för de andra hur de 

själva har gjort på sitt bibliotek. Hen nämner en uppriktig och god dialog där biblioteken kan 

ta del av varandras arbete och ger ett glatt mottagande oavsett om de har löst en situation olika 

eller inte. Sammanfattningsvis nämner samtliga informanter att biblioteken inom samarbetet 

kan nyttja varandra väl och har en nära kontakt där de kan hjälpa varandra. 

5.3 Fördelar med samarbetet 

Samtliga informanter nämner att utbudet i deras bibliotek hade varit betydligt mindre om inte 

samarbetet hade funnits. Informant A säger även att de stora fördelarna med samarbetet är att 

det gynnar låntagarna med en gemensam katalog och större utbud. Sedan känner informant A 

att samarbetet ger fördelar i och med att personalen kan ta hjälp av varandra och ta del av 

varandras olika kompetenser och kunskapsförmågor. Hen nämner att utan samarbetet hade 

hen varit betydligt mera ensam och hade haft det svårt med vissa frågor då hen behöver hjälp 

och råd från andra. Informant A nämner också de träffar och den hjälp som länsbiblioteket 

ger, bland annat genom inbjudan till olika sammanhang och inspirationsdagar och tillgång till 

en barn- och ungdomskonsulent.  

Informant C nämner att det finns stora ekonomiska fördelar med samarbetet: 
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Vi har ju många saker som vi betalar gemensam och skulle då varje bibliotek betala det 
själva skulle man inte kunna ha dem. (Informant C) 

Informant A nämner att det skulle vara omöjligt för hens bibliotek att driva en sådan hemsida 

samarbetet har nu, om de inte hade varit en del av samarbetet.  

Vi skulle ju inte ha råd att ha en sån här hemsida utan att göra det tillsammans, det hade 
ju varit omöjligt för vart och ett bibliotek att ha det på det här viset. (Informant A) 

Utan samarbetet hade biblioteken varit tvungna att stå på sina egna ben och således köpa in 

böcker på ett annat sätt än vad de gör idag. Informant A nämner fördelen med att t.ex. se att 

ett annat bibliotek satsar på att köpa in en viss bokserie så de kan då istället satsa på något 

annat. På så sätt finns ett stort utbud till låntagarna och biblioteken behöver inte kompromissa 

med sina inköp. 

Det ska ju finnas ett spann på vad folk kan få välja mellan. Men då kan man kika lite 
mellan varandra. Sen … det är ju så bra med den här gemensamma katalogen att man 
kan plocka böcker ifrån varandra. Det är ju den stora vinsten med alltihopa. (Informant 
A) 

De två riktigt stora vinsterna med samarbetet tycker informant A är det stora utbudet till 

låntagarna och möjligheten till ett stort antal bibliotekariers kompetenser.  

Det är ju de två riktigt stora vinsterna med det, och utan dom bitarna så hade allting 
varit mindre. Man hade ju vetat att biblioteken hade funnits i alla fall. Visst, jag hade 
kunnat lyfta på luren eller mejlat i alla fall men det hade inte blivit samma grej. 
(Informant A) 

5.4 Utmaningar med samarbetet 

Den stora utmaningen som nämns från samtliga informanter är de avstånden mellan 

biblioteken i samarbetet. Informant B nämner att hen har efterfrågat mer besök till andra 

bibliotek, något som skedde oftare förut. Även informant A hoppas på en förbättring med 

detta. 

Man vinner på att träffas ibland på olika bibliotek, och inte bara på en slags neutral 
punkt, utan hos varandra, och se hur man löser olika saker. Det är bra att se med egna 
ögon. (Informant A) 

Även informant C påpekar vikten av att träffas biblioteken emellan och anser att de fysiska 

träffarna på varandras bibliotek är en viktig del i att behålla gemenskapen. 

Att utmaningarna inte är fler tror både informant A och C beror på att samarbetet flyter på 

smidigare idag då det har existerat under en längre period. I början på projektet fanns mer 

tekniska problem med hur katalogen skulle utformas och vilka regler som skulle finnas, samt 

att de flesta blev tvungen att byta datasystem från sitt egna till det gemensamma. Idag när ett 
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datasystem ska införas sker bytet gemensamt och biblioteken kan arbeta tillsammans igenom 

detta. 

Informant C nämner som sagt även hen att de större utmaningarna med samarbetet skedde i 

början av projektet då det skulle byggas en stabil grund att stå på. Det har nu stabiliserats och 

arbetet rullar på i det stora hela. En utmaning informant C däremot känner av nu är det faktum 

att allt fler bibliotekschefer inte är utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap och 

inte är på plats på biblioteken. Detta gör att de ibland känner att de inte har kunskap för att ta 

beslut i styrgruppen, vilket blir en stor utmaning om inte alla är med och tar beslut.  

De ekonomiska svårigheterna framgår inte alltför mycket under intervjuerna. Svaren skiljer 

sig här mellan storleken på biblioteken. Svårigheter med ekonomi beror till största del på 

vilken kommun det gäller och detta skiljer sig en del från kommun till kommun. I en av de 

mindre kommunerna där informant A jobbar nämner hen stora problem då budgeten för 

biblioteket kan dras ifrån dem ifall pengarna behövs på en annan del inom sektorn. 

Däremot finns det ett ekonomiskt tänk när det gäller transporter för media mellan de olika 

biblioteken. Vid reservationer som skickas vidare nämner informant B att hen först kollar upp 

i fall boken eller mediet finns bland de närmsta biblioteken för att hålla nere 

transportkostnaderna.  
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6. ANALYS 

Enligt resultatet är det i det stora hela avstånden som ständigt nämns som en utmaning i V8-

samarbetet. Samtliga informanter vill ha mer träffar men förstår problematiken då många 

arbetstimmar faller bort enbart på att transportera sig till de andra biblioteken. Trots 

samarbetet är varje bibliotek sitt eget, något samtliga informanter trivs med och vill fortsätta 

vara. Informant A nämner vikten av att utforma biblioteken utifrån vilka behov som finns på 

orten men att även ha ett öppet sinne och ta hjälp av andras idéer och förslag.  

Man vill ju vara sitt eget bibliotek, för man har ju sina egna låntagare med dom behov 
som finns just nu för det biblioteket. (Informant A) 

Till vardags så är det ju … då handlar det ju om ditt eget bibliotek. Frågor som rör vårat 
och det bestämmer vi över. (Informant C) 

Nedan diskuteras resultatet i förhållande till litteraturen som tidigare presenterats i studien. 

Fokus kommer framför allt ligga på Jennifer Rowleys teori om kollaborativ innovation. 

Analysen är uppdelad i fem delar efter Rowleys nyckelaspekter för ett lyckat samarbete. I 

dessa vävs studiens tre frågeställningar in. 

6.1 Innovationer och kollaborationer 

En kollaborativ innovation sträcker sig mellan organisationer som tillsammans bildar ett 

nätverk (Rowley 2011, 207). Detta är precis vad V8 är, det består av olika bibliotek - 

organisationer - som arbetar tillsammans i ett nätverk. V8-samarbetet definieras även som en 

kollaboration då resultaten i en kollaboration är mer oförutsägbara enligt Rowley (Ibid., 

s.208). Det innefattar ofta oförutsägbara utgifter vilket gör det viktigt att parterna i samarbetet 

ska kunna lita på varandra och vara införstådda i vikten av jämlikhet och se efter allas bästa 

och inte bara sitt eget. Kooperativa samarbetet fokuserar istället på sin egen vinst. 

För ett lyckat samarbete använder Rowley sig av fem nyckelaspekter varav den första lägger 

vikt på innovationer. Hon säger att alla framgångsrika och lyckade organisationer är beroende 

av innovationer för att lyckas, dessa kan däremot komma i olika former och storlekar. En 

radikal innovation sker på grund av ett specifikt projekt, (Ibid., s.210) ett sådant projekt var 

just starten av V8-samarbetet. Då denna innovation startade för över tio år sedan har 

samarbetet idag skapat en stabil grund att stå på, och fokus i denna studie ligger på det arbete 

och de innovationer som sker idag. För även om den stora innovationen redan har skett 

stannar arbetet inte av där. Informanterna i studien nämner sina arbetsgrupper och deras 

ständigt pågående aktiviteter. Arbetsgrupperna bestämmer om nya beslut, koncept och 

förändringar, något Rowley kallar för stegvisa innovationer och är de typer av innovationer 
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som sker utan större märkbara förändringar (Ibid., s.210). Rowley nämner även att de flesta 

innovationer är småskaliga och lokala men deras nyskapande utgörs från att de kommer 

förbättra samarbetet. Informanterna i denna studie nämner att nya saker ständigt sker inom 

biblioteken, något som inte alls är ovanligt enligt Rowley som själv nämner att många 

bibliotek har olika innovationer på gång samtidigt och att det är något som krävs för 

bibliotekens överlevnad (Ibid., s.209f). 

6.2 Avgörande för ett lyckat samarbete 

Att biblioteken är beroende av varandra är ständigt uttalat i Rowleys studie. Detta klargör 

även V8-biblioteken då deras samarbete grundades på eget initiativ av biblioteken i 

Västerbottens inland då de kände att de krävdes för att tillgodose de nya behoven som uppstod 

på grund av samhällets utveckling. Under intervjuerna efterfrågades en vision om hur vart och 

ett av biblioteken hade stått idag utan ett samarbete, och samtliga informanter nämner att 

biblioteken deras troligen hade stått kvar men varit betydligt mindre. Det stora utbudet som 

finns idag hade inte varit tillgänglig till låntagarna, och inköp av media hade sett annorlunda 

ut då biblioteken inte kan förlita sig på att även andra köper in. Informant A som arbetar på ett 

av de mindre biblioteken nämner även att hen hade varit betydligt mer ensam i sitt arbete och 

skulle utan samarbetet inte ha lika stora möjligheter att diskutera arbetet och nya innovationer 

med andra kunniga i hens arbetsområde. Även det stora utbudet av media är ett liknande 

exempel som gynnar alla deltagande bibliotek. Detta känner även de större biblioteken i 

samarbetet av då informant B nämner att tillgången till litteratur skulle vara mindre om de 

skulle stått på egna ben. Samarbetet gynnar alltså både de mindre och de större biblioteken. 

Utan ett samarbete skulle även V8-biblioteken inte ha lika många innovationer på gång. 

Rowley skriver att många innovationer kräver mer resurser än vad oftast en organisation kan 

bidra med (Ibid., s.211). Ett exempel på detta inom V8-samarbetet är deras gemensamma 

hemsida vars kostnad inte kan betalas av ett enskilt bibliotek, men med allas hjälp och bidrag 

kan hemsidan fortgå och bidra med nyttig information till låntagarna.  

En nackdel Rowley nämner med organisationer från liknande grunder är att de riskerar att ha 

en lägre nivå av innovationer (Ibid., s.213). Detta märks däremot inte av nämnvärt inom V8-

samarbetet som i detta nu är inne i tre stora förändringar. De ska bland annat byta både 

katalogsystem och datasystem, samt att de utöver dessa anordnar olika projekt inom 

biblioteken för att gynna låntagarna. Informant C nämner att hen även har olika projekt på 

gång. 
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Jag har ju projekt tillsammans med skolan och förskolan nu [...] [samt att hen] söker 
pengar ifrån kulturrådet varje år, så det är också gentemot skolan i lågstadiet. 
(Informant C) 

Ett ökat fokus på innovation och kreativitet är viktigt för att utveckla bibliotek i dag, och för 

det mesta handlar det om tjänsteinnovationer just som dessa, som sker för att gynna 

bibliotekens användare (Ibid., s.209). Samarbeten är av stor vikt för organisationer då de 

vidgar deras synsätt men hjälp av större och bredare kompetenser inom personalen, samt att 

en större organisation ger mer frihet och utrymme för kreativitet och ett öppet tänkande. Ett 

samarbete bidrar också med en minskad risk av misslyckande då parterna kan lära sig ifrån 

varandra och inte upprepa tidigare misstag (Ibid., s.212). 

6.3 Vikten av parter inom ett samarbete   

När det gäller att få ett så lyckat samarbete som möjligt spelar val av arbetspartner en stor roll. 

Rowley säger själv att utkomsten av ett samarbete beror på vilka som väljer att arbeta ihop, 

vilka miljöer som slås samman, samt vilka kunskaper parterna bidrar med (Ibid., s.212). V8-

samarbetet skapades mellan de närliggande biblioteken i Västerbottens inland, och just den 

geografiska närheten är en positiv aspekt enligt Rowley eftersom parterna oftast har samma 

intresse att ekonomiskt, socialt och kulturellt utveckla sitt område, stad eller region (Ibid., 

s.213). Samtliga bibliotek inom V8-samarbetet värnar om samma område – Västerbottens 

inland. Att välja likasinnade partners i ett samarbete medför även andra positiva aspekter, 

bland annat nämner Rowley att det blir en starkare vi-känsla och att det minskar risken för 

parterna att skylla på varandra vid eventuella misstag (Ibid., s.215). Miljön bli mer öppen och 

mer förstående då alla kommer från samma bakgrund och precis som i Hildingssons 

kandidatuppsats framkommer det att V8-samarbetet resulterat i en större gemenskap mellan 

de inblandade biblioteken (Hildingsson 2014, 25). 

En lyckad kollaboration kräver också ett gemensamt engagemang där alla parterna kämpar 

tillsammans för ett resultat som de alla gynnas utav. V8-samarbetet går i första hand ut på att 

förbättra för låntagarna, något samtliga informanter även ser som den stora fördelen med 

samarbetet. Då allas mål är lika – samarbetet ska gynna deras låntagare – behålls grundtanken 

med samarbetet. Rowley lägger även stor vikt på en öppen dialog där misstag ska diskuteras 

fritt utan att skylla på en viss part (Rowley 2011, 215). När frågan om hur kommunikationen 

fungerar biblioteken emellan kommer bara goda ord från informanterna. Det nämns en värme 

och hjälpsamhet bibliotekarier emellan, och som informant B säger:  

Jag har då aldrig varit med om att nått mejl har varit obesvarat, om det är någon som 
har skickat ut en fråga. Alltid är det nån som svarar. Oftast är det ju flera. (Informant B) 
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Kommunikationen är också en viktig aspekt för ett bra samarbete (Ibid., s.217). Därför har det 

varit av intresse för studien att undersöka hur kommunikationen upplevs av bibliotekarierna 

inom V8-samarbetet. Samtliga informanter nämner en god kommunikation med frekventa 

mejl och telefonsamtal. Det råder en öppen och vänlig stämning där personalen kan höra av 

sig till varandra med vilka frågor som helst. 

Även Kerstin Hesslefors Persson och Ragnar Håkanson säger nyckelbegreppet inom ett 

samarbete är dialogen (Hesslefors Persson & Håkanson 2003, 15). De diskuterar hur viktig 

kommunikationen är mellan parterna i ett samarbete och att många hinder och problem som 

kan uppstå oftast beror på en brist i kommunikationen. Enligt författarna kräver inte dialogen 

att alla ska tycka samma sak, utan att alla så långt som möjligt ska förstå varandra. Detta 

framkommer från informant A som talar om en vänlig miljö biblioteken emellan, där de kan 

utbyta idéer och tankar utan att få en kritisk ton tillbaka. Informanten berättar att ett bibliotek 

kan berätta om hur de har löst ett problem som är olikt från hur en annan har löst det, utan att 

det tas emot på fel sätt. Denna dialog förs för att alla ska få ta del av varandras tankar och 

idéer och sedan själva bestämma vad ens egen bibliotek vill använda sig utav, utan att detta 

döms. Biblioteken finns med i samarbetet för att hjälpa varandra, inte styra varandra. 

6.4 Ledarskap 

För att nå lycka och framgång behöver alla innovativa nätverk ett gemensamt engagemang 

och ett stabilt ledarskap. Rowley anser att ledarna inom ett samarbete är ytterst viktiga, bland 

annat för att säkerställa tydliga mål och uppgifter och för att bidra med en innovativ och 

kreativ känsla inom organisationen. Ledarna måste skapa en bra gruppkänsla så att 

personalens kompetenser kan utvecklas (Rowley 2011, 218). 

Ett vanligt förekommande fenomen inom bibliotekssamarbeten och ledarskap är att olika 

arbetsgrupper skapas, eller projektgrupper som Rowley kallar dem. Detta sätt att fördela 

arbetsuppgifter fungerar bra i dessa typer av bibliotekssamarbete (Ibid., s.216). Inom V8-

samarbetet ses ledarna till viss del som en del av kollegealet, då ledarna ingår i en egen grupp 

– styrgruppen. Denna känsla av att ha nära till cheferna skapar en god känsla för 

bibliotekarierna då det förmedlar mer att alla är jämlika. Som informant A nämner kan de i en 

arbetsgrupp säga nej till vissa uppdrag om de inte kan ta på sig arbetet, utan att det blir en 

konflikt mot styrgruppen. 

Ledarskapet inom samarbetet flyter på bra enligt samtliga informanter, något som kan bero på 

att alla bibliotek har en egen representant i styrgruppen. Hesslefors Persson och Håkanson 
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(2003) skriver om hierarkiska organisationer och nämner då svårigheter som brist på 

demokrati och inflytande (Hesslefors Persson & Håkanson 2003, 54). V8-samarbetets 

ledarskap kan mer liknas vid matrisorganisationer där grundidén är att arbetsmetoder och 

personalgrupperingar anpassas efter de krav och problem som uppstår. Här väljer cheferna 

vilka som är lämpliga för att ordna problemen eller situationen och ger dem således 

uppdraget, en budget och en deadline (Ibid., s.55). Detta liknar upplägget som finns på V8-

biblioteken med sina olika arbetsgrupper. 

Däremot kan V8-bibliotekens ledarskap alltmer börja lika en hierarkisk organisation då 

informant C berättat om hur allt fler chefer inom biblioteken inte kommer från en 

biblioteksutbildning och då får svårare att fatta beslut rörande verksamheten. Detta tar även 

Hesslefors Persson och Håkanson upp som en nackdel med hierarkiska organisationer (Ibid., 

s.54). Problemet med chefer utan biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund uppfattar 

även Hildingsson i sin kandidatuppsats då bibliotekarierna upplevde att samarbetet höll på att 

falla isär något då nya chefer som ej är insatta i V8-projektet började tillsättas (Hildingsson 

2014, 26). 

Rowley har utformat en lista med olika problem som vanligtvis kan uppkomma eller som ett 

ledarskap måste tänka på inom ett samarbete. Listan påpekar vikten av ett klart syfte med 

samarbete samt ett tydligt ledarskap med en god kommunikation. Det är viktigt med en öppen 

dialog så att tillit kan byggas inom organisationen (Rowley 2011, 217). De informanter som 

intervjuats inom V8-samarbetet nämner ett i överlag bra ledarskap som ändå har plats för 

förbättring. 

6.5 Utmaningar inom ett samarbete 

Ledarskapet inom ett samarbete kan vara en utmaning att få till, men det är inte det enda svåra 

som kan dyka upp enligt Rowley (Ibid., s.219). Hon nämner fem svårigheter som oftast 

uppkommer, det är barriärer som är fysiska, hierarkiska, kulturella barriärer, samt barriärer 

kopplade till den offentliga sektorn och svårigheter att dela med sig av kunskap och 

kompetens.  

Den första svårighet Rowley tar upp är just den utmaningen informanterna i studien nämner 

som det största problemet. Samtliga informanter i denna studie nämner svårigheten med 

avstånd mellan bibliotek som den största utmaningen inom samarbetet, och trots att 

teknologiska lösningar så som kameror och webbsammankomster kan ordnas saknas ändå den 

personliga kontakten och de fysiska besöken. Rowley skriver själv att fysiska och tidsmässiga 
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barriärer kan göra det svårt för parterna att ordna möten så att alla de inblandade kan träffas 

och det påverkar kommunikationen stort. Detta kan till viss del underlättas med teknologiska 

lösningar men Rowley anser att det inte löser tillexempel tillitsproblem. Fysiska och även 

oformella möten är viktiga för att parterna inom ett samarbete ska lära känna varandra och 

skapa en god dialog och kommunikation sinsemellan (Ibid., s.219). Detta är något 

bibliotekarierna inom V8-samarbetet saknar och enligt informanterna talas detta ofta om 

bland kollegealet på biblioteken.  

Ytterligare två barriärer Rowley nämner är den hierarkiska barriären samt förhållandet till den 

offentliga sektorn som med sina inrutade rutiner kan ge ett motstånd för innovation (Ibid., 

s.221). Detta kan kopplas till det informant A nämner om svårigheter med ekonomin då 

kommunen kan dra undan deras pengar till förmån för en annan verksamhet inom samma 

sektor. Ekonomin nämns också som ett hierarkiskt problem enligt Rowley då olika parter i ett 

samarbete kan ha olika regler och tillvägagångssätt som gör samarbetet svårt. Detta kan ske 

av tillexempel olika budget, olika nivåer av åtagande och olika beslutfattningsprocesser inom 

varje enskilt bibliotek (Ibid., s.220). Dessa problem framkommer inte från informanterna 

inom V8-biblioteken, utan de olika parterna har skapat ett system som gör att alla tar på sig 

lika mycket ansvar oberoende vilken kommun man kommer ifrån.  

Ytterligare en barriär Rowley nämner som inte framkommer som ett problem i denna studies 

resultat är att olika parter kan bidra med olika bagage som gör samarbetet problematiskt 

(Ibid., s.220). Detta kan ske om parterna kommer från olika områden och en känsla av 

maktskifte förkommer vid samarbetet. Då alla bibliotek i V8-samarbetet har liknande 

bakgrund, samt att samarbetet har pågått så pass länge idag så finns inte dessa problem enligt 

resultatet. Alla bibliotek känner sig representerade och likasinnade, ingen hierarkisk känsla 

verkar finnas dem emellan. Detta gör även att den sista barriären Rowley nämner inte 

förekommer bland V8-biblioteken. Då handlar det om svårigheter som kan uppstå i och med 

att parterna inte känner en självklarhet i att dela kunskap och kompetens mellan varandra. 

Detta märks inte av alls då samtliga bibliotekarier i studien nämner en vilja att hjälpa och 

stötta varandra, samt att de själva nämner en uppskattning gentemot att kunna dela och bolla 

idéer och upplevelser. 

6.6 Sammanfattning 

Trots utmaningar och svårigheter verkar samarbetets fördelar överväga stort. Något alla 

informanter i studien nämner som en stor fördel är hur samarbetet har gett dem mer kunskap 

inom organisationen då de nu har tillgång till flera olika personers kompetens, något Rowley 
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själv nämner som en stor fördel med innovativa samarbeten (Ibid., s.212). Samt den stora 

fördelen med att kunna bidra med ett stort utbud och ett engagerande bibliotek i samtliga 

kommuner. V8-samarbetet ses av informanterna som en stor fördel och lycka. Däremot finns 

det rum för förbättring i form om de stora avstånden som gör det svårt för bibliotekarierna att 

träffas. 
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7. SLUTSATS 

Syftet med denna studie var att undersöka hur V8-samarbetet fungerar och hur samarbetet 

upplevs av bibliotekarierna som jobbar med det. Det var av intresse att undersöka hur 

kommunikationen mellan biblioteken såg ut, hur ledarskapet fungerade, samt vilka för- och 

nackdelar som kom med samarbetet. För att nå syftet har intervjuer med anställda 

bibliotekarier på olika stora bibliotek inom samarbetet skett. 

Svårigheterna med denna studie har varit att jämföra resultatet med tidigare forskning, då den 

tidigare forskningen som finns mer fokuserar på resultat av samarbeten av olika sorter och ej 

berör hur bibliotekssamarbeten fungerar internt. Däremot har analysen bestått av att jämföra 

olika samarbetens sätt att kommunicera samt hur ledarskapet fungerar och vilka för- och 

nackdelar som kan framkomma inom ett samarbete. 

Slutsatsen av denna studie är att V8-samarbetet fungerar bra enligt bibliotekarierna som 

arbetar inom det. Kommunikationen som är en viktig aspekt (Rowley 2011, 216; Hesslefors 

Persson & Håkanson 2003, 15) fungerar väldigt bra, och samtliga informanter la en stor vikt 

på känslan av trygghet sinsemellan varandra, samt möjligheten att ställa vilka frågor som 

helst. Även ledarskapet inom samarbetet fungerar bra och har anpassats sig efter det sätt som 

fungerar bäst för biblioteken, vilket är en matrisorganisation med arbetsmetoder och 

personalgrupperingar efter de krav och problem som uppstår (Hesslefors Persson & Håkanson 

2003, 55). Den stora utmaningen är samtliga informanter överens om, och det är de stora 

avstånden som finns mellan biblioteken. Detta gör det svårt för kollegorna att träffas, något 

som skulle bidra med en allt bättre kommunikation och det skulle även göra det möjligt för 

fler innovativa idéer att slås igång. Trots att tekniska lösningar ofta har en positiv påverkan 

inom bibliotekens utveckling (Breeding 2013b, 32) så är det kommunikation på plats som 

önskas av de flesta, även andra studier visar också på viken av att kunna träffas och diskutera 

personalen emellan för att få ett så lyckat samarbete som möjligt (Pohjola, Puusa & Iskanius 

2016, 159). 

Studien visar även på att ett väl fungerande samarbete sker lättare då alla parter har en 

gemensam grund att stå på. Något som Rowley anser vara en nyckelaspekt för ett lyckat 

samarbete (Rowley 2011, 213). I denna studies resulutat framkommer det genom att 

bibliotekets användare alltid är i fokus. Samarbetet startade för att det skulle gynna dem, och 

samarbetet fortgår med deras intresse som huvudpunkt.  
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Då denna uppsats syftar på att undersöka hur samarbetet fungerar ur bibliotekariernas 

perspektiv och läggs därför inget fokus på låntagarna. En fortsatt forskning inom området 

skulle kunna ske genom att arbeta vidare där man involvera låntagarnas åsikter och tankar. 

Även en större undersökning skulle vara möjlig med flera samarbeten runt om i landet, och 

jämföra hur det ser ut. Det skulle även vara av intresse att få tillgång till fler kvalitativa 

intervjustudier av bibliotekarier och deras arbete runt om i landet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Intervjuguide – v8-samarbetet 

Inled med presentation av mig själv och syftet med intervjun och min uppsats: Syfte med 

uppsatsen är att få en djupare kunskap om hur V8-samarbetet fungerar och hur det upplevs av 

bibliotekarierna som jobbar med det. Intervjuerna behövs för att ge mig en djupare bild av hur 

samarbetet fungerar och hur det faktiskt upplevs av de som jobbar med det. 

Informera om: 

 Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, kön, osv.) 

Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA men att alla informanter kommer hållas 

anonyma. 

 Samtycke om att spela in intervjun? 

 Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 Ett exempel  

Intervjufrågor: 

Är det något du vill klargöra innan vi börjar? 

Kan du beskriva din roll/ ditt ansvarsområde i V8-samarbetet?  

Vilka arbetsgrupper finns inom samarbetet och hur ser arbetet ut i dem? 

Hur upplever du att samarbetet mellan biblioteken i V8 fungerar? 

- Vad får dig att känna att det funkar/inte funkar? 

- Sker det en bra dialog mellan biblioteken? 

- Hur kommunicerar ni med varandra? (mejl, träffar, telefonkontakt) 

Hur ofta ses ni alla från de olika biblioteken? (möten och dylikt) 

Hur fungerar ledaskapet i samarbetet? Finns det en stor ledare eller flera? 

Känner du att ledaren/ledarna för samarbetet fungerar bra? 

- Ser du några problem i att cheferna är på en mer lika grund som er, mer som kollegor 

än chef? 

Hur fördelas ansvaret mellan de olika biblioteken? Tar några på sig mer eller mindre beroende 

på personal och storlek på biblioteket? (T.ex. hemsidan, katalogisering, osv.) 
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- Har du upplevt några klagomål angående detta? 

Finns det några mönster på att vissa bibliotek samarbetar närmare med varandra inom 

samarbetet? T.ex. på grund av avstånd? 

Vilka anser du är fördelarna med samarbetet? 

Vilka anser du är utmaningarna med samarbetet? 

Hur tror du att ditt bibliotek hade sett ut idag om inte V8-samarbetet fanns? 

Gällande den ekonomiska biten av det hela, känner du några utmaningar med det? 

Har du önskemål/förslag på hur samarbetet ska fungera bättre för er bibliotekarier? 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Informera om: 

 Vid eventuell önskan om att något ska strykas från intervjun kan informanten höra av 

sig och dessa görs direkt. 

 


