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Abstrakt 

Denna uppsats syfte är att undersöka de långsiktiga konsekvenserna för bibliotekari-

ernas dagliga arbete, utifrån ett kommunöverskridande projekt rörande digitala sam-

arbeten. Detta kan ge en större kunskap om både möjligheter, nackdelar och, i för-

längningen, vilken kompetens som dagens samhälle kräver av bibliotekarierna. Det 

projekt som undersökningen är baserad på går under namnet V8 och består av ett 

samarbete mellan åtta kommuners folkbibliotek i Västerbottens inland. 

För att kunna uppfylla detta syfte består uppsatsen av en kvalitativ intervjustudie med 

bibliotekariers upplevelser av ett avslutat kommunalt överskridande samarbetsprojekt 

(V8) i fokus, där jag försökt se vilken påverkan projektet haft på bibliotekariernas 

dagliga arbete. Undersökningen har framför allt koncentrats till att behandla följande 

områden: 1. Kundanvändandet av hemsidan, katalog och databaser, 2. Bibliotekens 

gemensamma regler och tjänster samt 3. Ut- och fortbildning för personalen. Huvud-

områden i V8 projektet. 

Ett tydligt resultat visar på att tekniken i allt större grad står i fokus för bibliotekarier-

nas dagliga arbetsuppgifter, bland annat i form av arbete med webbsidor, internetba-

serad kundkontakt och både databas- och kataloghantering. Ett annat relevant resul-

tat som framkommer i undersökningen är att ut- och fortbildning har ökat som effekt 

av samarbetsprojektet. Slutligen framkom det att projektet även resulterat i en större 

gemenskap mellan de inblandade biblioteken, vilket skapat en större känsla av sä-

kerhet som även gett en större gemensam kunskaps- och inspirationsbas.  

De slutsatser som kan dras av undersökningen är, för det första, att det krävs en allt 

större teknisk kompetens hos bibliotekarierna, då allt mer arbete stammar från inter-

netbaserade tjänster och att allt mer service sker digitalt. För det andra, har det i just 

detta fall, blivit en markant förbättring gällande ut- och fortbildningsmöjligheter, vilket 

också kan anses spegla den allt större efterfrågan på teknisk kunnig personal. För 

det tredje förefaller det som så att ett bibliotek som är del i ett större samarbete även 

får en större trygghet och en bredare kunskaps- och inspirationsbas. I förlängningen 

leder allt detta till en bättre och mer kompetent biblioteksverksamhet samt indikation-

er på att samverkan mellan bibliotek på en nationell nivå kan vara av yttersta vikt för 

att biblioteken skall kunna inta en position bland de viktigaste och mest inflytelserika 

institutionerna i det nya århundradet.  

 

Nyckelord: digitala samarbeten, samverkan, kommunbibliotek, bibliotekariers upple-

velser, V8. 
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1 Inledning 
 

Witten, I.H., Bainbridge, D., Nichols, D.M. skriver i sin bok ”How to build a digital lib-

rary” att de digitala biblioteken med säkerhet kommer att räknas bland de viktigaste 

och mest inflytelserika institutionerna i det nya århundradet. Detta innebär dock inte 

att digitala bibliotek kommer att ersätta de befintliga reella biblioteken, utan komplet-

tera dessa institutioner. De digitala biblioteken kommer fungera som nya verktyg för 

att uppnå mänskliga mål, genom att de ändrar det sätt som information används och 

hanteras på1. 

 

Bibliotekens verksamhet förändras genom detta och behöver således bland annat ett 

förändrat – och föränderligt – utbud av tillgängliga digitala tjänster. I förlängningen 

innebär det att även bibliotekariernas traditionella yrkesroll förändras, vilket leder till 

ett större krav på olika tekniska kompetenser som kan knytas an till bibliotekens för-

ändrade verksamhet. 

 

V8 är beteckningen för samarbetet mellan 8 kommuners folkbibliotek i Västerbottens 

inland, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman Vilhelmina och Åsele. 

Dessa har sedan 2005 arbetat med en gemensam katalog, låneregister, låneregler 

och rutiner. Arbetet med projektet avslutades 2008 och presenteras i slutrapporten 

”V8 – bibliotekssamverkan i Västerbottens inland” av Pia Brinkfeldt. 

 

Det finns några fler liknande projekt i bland annat Värmlands, Uppsalas och Gävle-

borgs län.  

 

Klientanvändandet av hemsidan, katalogen och databaserna, de gemensamma reg-

lerna och tjänsterna samt utbildning och fortbildning för bibliotekarierna är områden 

som är intressanta att undersöka när det gäller V8-projektet. Intressanta utifrån per-

spektiven att de var huvudområden i V8-projektet, påverkar bibliotekariernas vardag-

liga arbete samt att de alla till stor del är digitala eller används/sker digitalt. 

 

Det är också intressant att titta på bibliotekariernas uppfattningar av projektet utifrån 

deras egen yrkesroll, då det framgår i EU:s ” Memorandum om livslångt lärande” att: 

 

                                                           
1
 Witten, I.H., Bainbridge, D., Nichols, D.M., 2010. How to build a digital library, Second Edition. Morgan Kauf-

mann Publishers, Burlington, MA, s. XVI. 
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Livslångt lärande har inom ramen för Europeiska sysselsättningsstrate-

gin definierats av medlemsstaterna och kommissionen som omfattande 

all meningsfull inlärningsverksamhet som bedrivs fortgående med syftet 

att förbättra kvalifikationer och kunskap.
2
 

 

Detta kan tolkas som att dagens arbetsmarknader ständigt kräver nya färdigheter, 

kvalifikationer och erfarenheter; arbetsgivarna fordrar allt oftare att man snabbt kan 

förvärva nya färdigheter och anpassa sig till nya utmaningar och situationer. Några 

nya grundläggande färdigheter för alla, omfattar bland annat områden som IT-

kunskaper, teknisk kultur och sociala färdigheter, enligt slutsatser från ett av Europe-

iska rådets möten. Man talar i memorandumet också om att det krävs mycket goda 

kunskaper i Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i takt med att samhälle 

och näringsliv digitaliseras. Det ska vara lätt för alla att få tillgång till information och 

råd om möjligheter till lärande. Bibliotekarierna får i och med detta högre krav på digi-

tal kunnighet, eftersom biblioteken är centrala aktörer i vårt samhälle när det gäller 

information och möjligheter till lärande. Det kan man också läsa i projektansökan för 

V8, Mål 1 Norra Norrland:  

 

Kommunbiblioteken har starka förutsättningar att ta en central och dri-

vande roll i det lokala utvecklingsarbetet i kommunerna.[…] Vuxenstu-

derande som söker sig till det lokala folkbiblioteket ökar och allt fler har 

behov av kvalificerad informationssökning för att kunna fullfölja sina 

studier. Kraven på ett varierat mediebestånd, ett brett utbud av databa-

ser och kunnig personal ökar. Förutsättningarna för biblioteken, i syn-

nerhet i glesbygd, förändras.
3 

 

I projektansökan betonas också att detta kräver förändringar och nytänkande hos 

glesbygdens bibliotek men även hos andra aktörer som till exempel lärcentra. I gles-

bygd där avstånden är stora är den nya tekniken, som ett medel att få tillgång till in-

formation, ojämförligt det mest effektiva.  

 

Några av målen med de digitala samarbetena mellan olika kommuners bibliotek är 

att kunna erbjuda bättre och tillgängligare biblioteksservice, kulturutbud och också 

                                                           
2
 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION, Memorandum om livslångt lärande, Bryssel den 30.10.2000, 

SEK(2000) 1832, s. 3. 
3
 Västerbottens läns landsting, Projektansökan Mål 1 Norra Norrland, Norrbottens och Västerbottens län, 

Finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1, Blankett 2004-06-11, s. 3. 
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bättre utnyttja de resurser som är tillgängliga. Samtidigt som det kan vara avgörande 

för mindre enheters överlevnad att de får vara med i ett större samarbete. 

1.1 Bakgrund 

 

Min nyfikenhet väcktes när jag läste slutrapporten av V8-projektet. Jag blev intresse-

rad av att undersöka hur bibliotekarierna såg på samarbetet och utvecklingen efter 

projektavslutet. Framförallt när det gällde kundanvändandet av hemsidan, katalogen 

och databaserna, bibliotekens gemensamma regler och tjänster samt utbildning och 

fortbildning för bibliotekarierna. Detta ville jag undersöka utifrån bibliotekariernas 

egna perspektiv och därför att dessa områden varit huvudområden i V8-projektet. 

Jag ville också se om och vad, man kan lära av ett sådant här kommunöverskridande 

digitalt projekt. 

 

Digital samverkan mellan bibliotek ligger i tiden och i den här uppsatsen undersöker 

jag hur bibliotekarierna ser på samarbetet och vad det fått för konsekvenser för deras 

arbete efter V8-projektets avslut. För att studera detta ligger fokus främst på klient-

användandet av hemsidan, katalogen och databaserna, de gemensamma reglerna 

och tjänsterna samt utbildning och fortbildning för bibliotekarierna, men också på bib-

liotekariernas uppfattningar i ett större och bredare perspektiv. Valet av dessa hu-

vudområden motiveras av att de var V8-projektets huvudområden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen undersöker bibliotekariernas upplevelser av projektet, efter det avslutats, 

och dess påverkan på deras dagliga arbete med de ovan identifierade huvudområ-

dena: (1) kundanvändandet av hemsidan, katalog och databaser samt (2) biblio-

tekens gemensamma regler och tjänster och (3) ut- respektive fortbildning för biblio-

tekarierna/personalen. Valet av dessa huvudområden motiveras av att de är huvud-

fokus i V8-projektet, huvudsakligen digitala men också är de områden som tydligast 

påverkar bibliotekarierna i deras dagliga arbete. Den övergripande frågan är således: 

 Hur har förändringarna sett ut på respektive område efter V8-projektets avslut 

i mars 2008?  

 

Syftet med att undersöka detta är att ge en klarare förståelse för de långsiktiga effek-

terna och tillhörande problematik för en typ av projekt, kommunöverskridande digitala 
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samarbeten (se kapitel 2 för presentationer av sådana). Vilket främst rör katalog och 

databaser som just nu är högaktuella inom biblioteksvärlden. Mer detaljerad kunskap 

om sådana projekt och deras komplexa sammanhang kan eventuellt underlätta för 

framtida samarbetsprojekt på det digitala området. 

 

Sprungna ur den övergripande frågeställningen ovan har följande delfrågor strukture-

rat uppsatsens fokus. Vad har hänt efter projektets avslut när det gäller: 

 klientanvändandet av hemsidan, katalog och databaser? 

 arbetet med bibliotekens gemensamma regler och tjänster? 

 utbildning och fortbildning för personalen och hur har dessa varit upplagda? 
 

1.3 Metod  
 

Ovanstående frågor besvaras främst utifrån ett bibliotekarieperspektiv vilket i denna 

uppsats innebär att jag utgår ifrån (1) intervjuer med bibliotekarier inom V8 samt (2) 

analyser av slutrapporten för V8-projektet och andra dokument. 

 

V8 samarbetet ur bibliotekariernas perspektiv undersöks genom att några av de bib-

liotekarier, som nu arbetar vid de 8 biblioteken, delar med sig av sina upplevelser. 

Några av dem var med under själva projektet, andra har kommit in senare. Jag har 

genomfört åtta samtalsintervjuer med kvalitativ ansats, med en bibliotekarie från vart 

och ett av de kommunala folkbiblioteken inom V8. 

 

Materialet i min uppsats har i övrigt utgjorts av dokumentation i form av projektbe-

skrivningar, rapporter och liknande som framställts inom ramen för det huvudsakliga 

samverkansprojektet V8. För att hitta annan lämplig litteratur har jag gjort ämnes- 

sökningar i artikeldatabaser som Web of science och i Umeå universitets ArtikelSök.  

 

Jag har även sökt på Borås Högskolas hemsida under rubriken forskning, efter lämp-

liga uppsatser och andra dokument som kan tala för eller mot min diskussion. Sök-

ningarna efter litteratur har jag gjort för att sätta in min uppsats i ett forskningssam-

manhang. Detta kompletteras med att jag tittat på andra projekts dokument, exem-

pelvis slutrapporter och ansökningar. 

Det är den kvalitativa forskningsmetoden som används eftersom jag är intresserad 

av att beskriva, förklara och tolka4 bibliotekariernas upplevelser av projektet och hur 

                                                           
4
 Hedin, Anna. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. 1996, s. 3. 
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de ser på utvecklingen efter projektavslutet. Jag vill få ett antal bibliotekariers upp-

fattning om V8-projektet och då verkligheten kan uppfattas på många olika sätt, kan 

det därmed inte finnas en absolut och objektiv sanning5. Eftersom syftet är att under-

söka hur tiden efter V8-projektet upplevts ur bibliotekariernas perspektiv, valdes re-

spondenterna ut från de bibliotek som idag är verksamma inom samarbetet. 

 

En intervjuguide (se Bilaga 1) sammanställdes för att användas som stöd för mina 

semistrukturerade intervjuer, samma frågor ställdes till alla som intervjuades och frå-

gorna hade öppna svarsmöjligheter, vilket gav alla en större chans att framföra deras 

personliga åsikter om samma frågor. Intervjuguiden strukturerades upp med inle-

dande och förberedande frågor. Huvudfrågorna, som också var de teman i analysen 

som utkristalliserade sig, tog upp användandet av hemsidan, katalog, och databaser 

samt de gemensamma reglerna och tjänsterna och ut- respektive fortbildning för bib-

liotekarierna. Dessa frågor svarade mot studiens syfte och frågeställningar, men det 

fanns ändå utrymme för oväntat innehåll som kunde framkomma under intervjuerna. 

Exempelvis hur de såg på fortsättningen på det kommunöverskridande digitala sam-

marbetet i framtiden. 

 

Vid kvalitativa intervjuer kan man dessutom ställa följdfrågor, be att den intervjuade 

utvecklar sitt resonemang samt kontrollera att den intervjuade har förstått frågorna. 

Jag ansåg att semistrukturerade intervjuer passade min undersökning bäst eftersom 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte 

ingår i guiden kan också ställas eftersom intervjuprocessen är flexibel.6  

 

1.3.1 Urval 
 

Undersökningen omfattar åtta bibliotekarier; varav tre arbetar som barnbibliotekarier, 

fyra stycken som arbetar som folkbiblioteksbibliotekarier samt en som arbetar 50 % 

som barnbibliotekarie och 50 % som folkbiblioteksbibliotekarie. De allra flesta arbe-

tade heltid men en av barnbibliotekarie arbetade för tillfället 80 %. Sex av biblioteka-

rierna som intervjuades hade varit med under V8-projektet och arbetade fortfarande 

kvar inom V8 men några hade bytt bibliotek. De två bibliotekarier som inte deltagit i 

själva projektet hade blivit anställda efter projektets avslut. Alla huvudbiblioteken 

inom V8 är representerade bland respondenterna, vilket är bra eftersom det kan se 

                                                           
5
 Hedin, Anna. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. (1996), s. 3. 

6
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. (2011). Liber AB. Malmö, s 415. 
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lite olika ut för varje enskilt bibliotek när det gäller bibliotekariernas uppfattningar 

kring samarbetet, beroende på kommunernas olika storlekar bland annat. Genom att 

alla bibliotek finns representerade kunde en mer övergripande analys av hela pro-

jektet/samarbetet och bibliotekariernas upplevelser av det göras. 

 

Jag tog kontakt med varje enskilt huvudbibliotek inom V8 via mail till en början, för att 

förklara min undersökning och se om någon av bibliotekarierna, ville ställa upp på att 

låta sig intervjuas. Alla bibliotek svarade dock inte, så då valde jag att ringa upp de 

som inte svarat. Det gav resultat och jag lyckades få en respondent från varje enhet.  

 

För att underlätta för respondenterna och för att jag kände en nyfikenhet över hur 

deras respektive bibliotek ser ut, så körde jag ut till alla biblioteken. Sammanlagt blev 

det 120 mil som jag tillryggalade med bil på inlandets vägar, vilket delvis kan förklara 

vikten av den digitala samverkan som idag finns mellan de kommunala folkbiblio-

teken i Västerbottens inland.  

 

1.3.2 Etiska aspekter 
 

Det var viktigt att de intervjuade garanterades anonymitet för att fritt kunna uttrycka 

sina tankar. Respondenterna var införstådda med att all data som insamlades enbart 

skulle användas i forskningssyfte 

  

Samtalen som genomfördes med bibliotekarierna spelades in och transkriberades 

sedan. Efter transkriberingarna gjorde jag en empiriskt styrd tematisk analys av sva-

ren som bibliotekarierna gett på frågeställningarna, som jag utvecklat frågor kring i 

intervjuguiden. Jag har alltså gått igenom varje text noggrant och markerat det som 

varit relevant för frågeställningarna runt huvudfrågorna, samt sorterat och grupperat i 

ett tema i taget. De tre teman som varit fokus är kundanvändandet av hemsidan, ka-

talog och databaser, bibliotekens gemensamma regler och tjänster samt utbildning 

och fortbildning för bibliotekarierna/personalen. Texterna har gåtts igenom lika 

många gånger som det funnits teman. Jag har utifrån det försökt skapa en bild av hur 

bibliotekarierna ser på tiden efter projektets avslut samt dess påverkan för/på deras 

dagliga arbete. 
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2 Kommunöverskridande digitala samarbeten 
 

I det här kapitlet kommer jag att ge en bakgrund till V8-projektet och försöka beskriva 

det närmare. Därefter beskriver jag kort andra kommunöverskridande digitala samar-

betsprojekt, för att visa på den utveckling som skett på området genom fler liknade 

projekt som V8 och för att läsaren ska få en vidare överblick och förståelse för den 

här typen av projekt. Tillsammans ger det även en indikation på ämnets aktualitet. 

 

Projekten ligger i tiden då regeringen presenterade en digital agenda för Sverige7 

(2011). Detta för att de vill att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitali-

seringens möjligheter.8 I teorin innehar sådana projekt också en inneboende kapa-

citet att stärka och utveckla den befintliga biblioteksverksamheten, på både en lokal, 

regional nivå och nationell nivå. 

 

I projektbeskrivningen som även innehöll förstudien som ledde fram till V8-projektet 

”Utveckling eller avveckling - kommunbibliotekens roll i det lokala utvecklingsarbetet” 

(2004), visade på utvecklingsområden och framtida behov av sammarbeten. Man 

skriver så här om detta i projektansökan: 

 

Av förstudien ”Utveckling eller avveckling” framgår att biblioteken idag, i 

den mån det går, anpassar sig till de nya kraven och själva ser den nya 

tekniken som den stora möjligheten att bredda och utveckla servicen till 

invånarna. Tillgänglighet är nyckelordet och många ser tekniken som 

det idag bästa sättet att få ett större och bredare spektrum av informat-

ion. I glesbygd där avstånden är stora är den nya tekniken som medel 

att nå information idag ojämförligt det mest effektiva.
9
 

 

Några av målen med de digitala samarbetena mellan olika kommuners bibliotek är 

att kunna erbjuda bättre och tillgängligare biblioteksservice och kulturutbud genom 

ett utökat samarbete och ett bättre utnyttjande av resurserna. Ambitionen är också 

att bli tydligare gentemot bibliotekens klienter och att besök både på webben och i de 

fysiska biblioteken ska vara enkelt och tillgängligt. På sikt vill man också kunna sam-

verka mer kring gemensamma evenemang och programaktiviteter för såväl vuxna 

                                                           
7
Länsstyrelsen Örebro län, http://www.digitalagenda.nu/Sv/den-digitala-agendan/en-digital-agenda-for-

sverige/Pages/default.aspx 
8
 Regeringskansliet, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, N2011.12, 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/177256 
9
 Västerbottens läns landsting, Projektansökan Mål 1 Norra Norrland, Norrbottens och Västerbottens län, 

Finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1, Blankett 2004-06-11, s. 4. 
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som för barn.10 Tillgängligheten och att utbudet ökar när flera kommuners bibliotek-

kataloger slås samman, vilket ger en mer likvärdig och bättre service för användarna.  

 

I projektbeskrivningen inklusive förstudien för V8 står det: 

 

Syftet med projektet är att öka medborgarnas möjlighet att utöva sina de-

mokratiska rättigheter. För att medborgarna ska kunna delta i utvecklingen 

av demokratin krävs fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur 

och information. De deltagande biblioteken ska tillhandahålla likvärdig ser-

vice och tillgänglighet genom ett ökat samarbete mellan biblioteken och ge-

nom samarbete med regionala projekt. Kommunbibliotekets roll i det kom-

munala utvecklingsarbetet ska bli självklar och drivande, och dess plats i 

det livslånga lärandet självklar. Genom att upprätthålla en hög servicenivå 

och god standard ska biblioteken bidra till att göra regionen mer attraktiv.
11

 

 

2.1 V8 projektet 
 

Olika samverkansformer mellan inlandsbiblioteken i Västerbotten har funnits i många 

år. Ett exempel från början av nittiotalet är biblioteken i Åsele, Dorotea och Vilhel-

mina vars samverkan i form av en gemensam katalog förekom kommunernas insikt 

av nödvändigheten av samverkan för att möta en vikande befolkningsutveckling12. 

 

Biblioteken i Västerbottens inland finns i ett till ytan stort län men sex av landets be-

folkningsmässigt minsta kommuner ingår. Det innebär att de hade mycket varierande 

förutsättningar när det gällde bland annat ekonomi och personal. Högre krav på bre-

dare kompetens, utveckling av verksamheten och att kunna tillhandahålla den sen-

aste informationstekniken ökade samtidigt som det gjordes nedskärningar och de 

redan knappa resurserna ansträngdes. 

 

V8 – Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland var ett samarbetsprojekt som ville 

bidra till att öka medborgarnas möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. 

För att medborgarna ska kunna delta i utvecklingen av demokratin krävs fri och obe-

gränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Biblioteken kunde genom 

att samarbeta tillhandahålla likvärdig service och tillgänglighet till information för alla, 

                                                           
10

 Zorn, Henriette. Bibliotek i västs nya satsning, 23 april, 2013, Biblioteksbladet. 
11

 Länsbiblioteket i Västerbotten. V8 biblioteken i Västerbotten, Projektbeskrivning inkl. förstudie, Kommunbib-
lioteken i Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele, 2014-10-27. 
12

 Länsbiblioteket i Västerbotten. V8 biblioteken i Västerbotten, Projektbeskrivning inkl. förstudie, Kommunbib-
lioteken i Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele, 2014-10-27. 
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oavsett storlek eller läge på den egna kommunen. Projektet syftade till att genom 

samverkan i Västerbottens inland förbättra service, kvalitet och kompetens för biblio-

tekens användare och personal. 

 

Inlandsbiblioteken hade sedan tidigare samverkat på olika nivåer och i olika konstel-

lationer men under 2003 började tankar på ett mera fördjupat och avtalsreglerat 

samarbete ta form. V8 skulle bli en bibliotekssamverkan mellan samtliga inlands-

kommuner i Västerbotten, där projektet bland annat skulle innebära gemensam kata-

log i gemensam server och utvecklingen av en gemensam nätportal. Där inriktningen 

skulle vara mot 24-timmarsbibliotek och ett ömsesidigt förfogande över respektive 

media bestånd.  

 

Hösten 2004 genomfördes en förstudie ”Utveckling eller avveckling – kommunbiblio-

tekens roll i det lokala utvecklingsarbetet” som finns integrerad i projektbeskrivningen 

för V8. Politikerna i de deltagande kommunerna var alla positiva, både till förstudien 

och sedan till det följande projektförslaget ”V8 biblioteken”. Tyngdpunkten skulle ligga 

på den tekniska samverkan, gemensam bibliotekskatalog i gemensam server men 

behov av samordnande utbildningsinsatser var också av stor betydelse. Målen under 

projekttiden var att sammanföra de sex nuvarande bibliotekskatalogerna i en gemen-

sam, inklusive bibliografisk service via Bibliotekstjänst.13
 

 

Man ville också uppnå en tydlig profilering mot det elektroniska biblioteket och kon-

struera en gemensam portal till 24-timmarsbiblioteket med inriktning på elektroniska 

tjänster. Gemensamma biblioteksregler och riktlinjer skulle utarbetas och man ville ta 

fram en gemensam modell när det gäller personalutveckling och fortbildning. 

 

Hemsidan är de 8 bibliotekens gemensamma webbplats, där man kan skapa en 

egen inloggning på mina sidor och upprätta ett användarkonto. När detta är gjort har 

man tillgång till alla de olika media som de 8 biblioteken har. Man kan till exempel 

söka, låna om och reservera böcker. Det enda du behöver är ett lånekort och en PIN-

kod från något av V8-biblioteken.  

                                                           
13

 Västerbottens läns landsting, Projektansökan Mål 1 Norra Norrland, Norrbottens och Västerbottens län, 
Finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1, Blankett 2004-06-11, s. 4. 
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V8:s gemensamma lånekort. (Kopierad från slutrapporten) 

 

Katalogen och databaserna finns i det gemensamma biblioteksdatasystemet LIBRA 

och kan som nämnts ovan, nås via hemsidan och möjliggör ett fritt flöde av böcker 

och andra medier samt ger ett större utbud av databaser för användarna. 

 

De gemensamma reglerna och tjänsterna innefattar gemensamma låneregler och 

rutiner, gemensamt lånekort, låntagarregister och datasystem, gemensam mediestra-

tegi, server och systemorganisation. 

 

Det finns inte så mycket skrivet om ut- och fortbildning för bibliotekarierna/personalen 

när det gäller V8-projektet och det gjorde att jag ville ta reda på mer om det. 

 

Vilhelmina utsågs som ansvarig för den gemensamma servern och bibliotekskatalo-

gen, utifrån att de hade hög kompetens inom IT. Vilket underlättade när det gällde 

bibliotekens behov av IT-stöd. De blev också ansvariga för att planera och genom-

föra utbildningsinsatser för IT-ansvariga i de övriga kommunerna. Förutom en ge-

mensam katalog i gemensam server och utvecklingen av en gemensam nätportal var 

ett annat mål, att undersöka förutsättningarna för gemensamma tjänster motsva-

rande 0.5 katalogansvarig och 0.5 portalansvarig för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Länsbiblioteket blev projektägare och de tillsatte också en projektledare. En styr-

grupp, som fortfarande finns kvar, bildades också. Den bestod/består av länsbiblio-

tekets chef och ansvariga för de deltagande biblioteken. Ordförandeskapet i gruppen 

är på ett år och man har ett rullande schema för alla 8 biblioteken. 

 

De effekter som nämns i slutrapporten för projektet är att bibliotekens klienter fått ett 

större bestånd med fler antal titlar att välja mellan. Beståndet har också breddats 
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med enklare tillgång till exempelvis kurslitteratur, även om det lokala biblioteket inte 

har en egen fysisk samling. 

  

Servicenivån hart höjts på biblioteken och framförallt så har den blivit mer likvärdig 

vilket är en grundläggande demokratiaspekt. Klienterna är även nöjda över att kunna 

beställa och reservera böcker själva på den gemensamma hemsidan.  

Personalen har stärkt varandra och jobbar tätt ihop med mycket kontakt enligt slut-

rapporten. Man menar också att det är viktigt att träffas i hela personalgruppen för 

kompetensutveckling, förankring, problemlösning och trivsel. Det ska borga för för-

bättrad service och hög kvalitet.  

 

Idag har alla biblioteken i Västerbottens inland ett bredare och större samarbete. 

Dels för att tjäna användarna bättre men också för att dra nytta av den tekniska ut-

vecklingen och för att ta hänsyn till behovet av budgetmässiga och administrativ ef-

fektivitet14. Biblioteken har genom samarbetet blivit starkare på lokal, regional och 

nationell nivå och projektet anses vara en föregångare för andra bibliotekssamar-

beten. 

 

2.2 HelGe  
 

I Gävleborg, det vill säga i Gästrikland och Hälsingland, pågår bibliotekssam-

verkan under det gemensamma namnet HelGe-biblioteken. Sedan maj 2012 ingår 

folkbiblioteken i alla tio kommuner i samarbetet. Syftet är att erbjuda invånarna bättre 

biblioteksservice och att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt 

sätt. I nuläget finns en gemensam bibliotekskatalog, ett gemensamt lånekort och ett 

samordnat transportsystem mellan kommunerna. 

Fördelar med samarbetet är för biblioteksanvändarna ett större utbud av medier, 

samlat mediebestånd i regionen, ”mitt konto” m.m.  

 

När det gäller server och drift så blir det minskade kostnader vid inköp av ex. ny ser-

ver, samt att drift och uppgraderingar sköts centralt. Samarbete kring administration 

av systemet, samverkan kring fortbildning och att man blir en starkare part i förhand-

lingar ses också som fördelar. 
                                                           
14

 Duff, Wendy M., Carter, Jennifer, Cherry, Joan M., MacNeil, Heather, & Howarth, Lynne C. From Coexistence 
to Convergence: Studying Partnerships and Collaboration among Libraries, Archives and Museums. Information 
Research: An International Electronic Journal 18, no. 3. 2013. Abstract. 
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2.3 minabibliotek.se  
 

Umeåregionens bibliotek består av folkbiblioteken i kommunerna Bjurholm, Nordma-

ling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Låntagare har ett lånekort för hela reg-

ionen och samarbetet gör att böcker kan lånas och lämnas tillbaka på vilket bibliotek 

som helst i regionen.  

 

I Umeåregionens finns totalt 25 folkbibliotek (bokbussen i Umeå inräknad). I Umeå-

regionens bibliotek ingår: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå stadsbibliotek, 

Vindeln, Vännäs, Rundvik, Bygdeå, Bokbussen, Granö, Vännäsby, Ånäset, Ersboda, 

Hällnäs, Grubbe, Tvärålund, Holmsund, Åmsele, Hörnefors, Mariehem, Obbola, Sä-

var, Teg, Umedalen, Ålidhem. 15  
 

 

Några av de vinster eller effekter som projektet Bibliotek 2007 gett enligt slutrappor-

ten är bland annat att organisationen är förändrad i grunden och att samarbete och 

regelbundna möten har blivit naturliga. Detta i sig gör att uppnådda resultat kvarstår 

efter avslutat projekt och att nya idéer om gemensamma satsningar ständigt föds.16 

 

2.4 bibliotekvarmland.se 
 

Bibliotek Värmland är kommunbiblioteken, sjukhusbiblioteken och universitetsbiblio-

teket tillsammans. Genom Bibliotek Värmland får man enkelt tillgång till bibliotekens 

samlade utbud, och kan dessutom både låna och lämna tillbaka på vilket bibliotek 

man vill.  

Gemensam webbplats delas också av alla kommunbiblioteken men några har egna 

webbplatser också. På den gemensamma webbplatsen kan du se om boken du sö-

ker är inne, på vilka av de andra biblioteken den finns och beställa hem dem från en 

annan kommun om det skulle behövas. På webben kan du också låna e-böcker och 

e-musik, läsa tidningar, söka i databaser mm. 

 

Enligt delrapporter av projektet så finns det många fördelar, de flesta redan nämnda i 

projekten ovan och man ser möjligheter att bygga ut sammarbetet ännu mer. Pro-

                                                           
15

 Umeå kommun, minabibliotek.se http://www.minabibliotek.se/biblioteken  
16

 Björnberg, Claes. De sex musketörerna, Slutrapport om Bibliotek 2007 – ett samarbete inom Umeåregionen. 
(2007), s. 31. 

http://www.minabibliotek.se/biblioteken
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jektet nämns bland annat i ”Mötesplats för framtiden”17 av bland andra Cecilia 

Gärdén. 

 

2.5 IT strategi för Sverige - Digitala agendan 
 

I det här delkapitlet tar jag upp en framtidsvision för Sverige, där alla län i Sverige 

deltar, som enligt mig är direkt kopplad till bibliotekens digitala utvecklingsarbete. Jag 

anser också att IT strategi för Sverige - Digitala agendan, indirekt kan anses stödja 

olika digitala samarbeten mellan bibliotek utifrån detta citat: ”Alla statliga institutioner 

som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 

ska ha en plan för digitalisering och tillgänglighet.”18 

 

”Digitala agendan” är ett IT strategiskt arbetsmaterial för Sverige som regeringen ta-

git fram. Det innehåller en rad målsättningar som man hoppas ska göra att Sverige 

blir bäst i världen, på att använda digitaliseringens möjligheter när det gäller bl.a. in-

formation. Vilket detta citat visar på: 

 

Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruk-

tur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som 

regelbundet använder it och internet. (…) Syftet med den digitala agen-

dan för Sverige är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell 

sammanhållen strategi för att ta till vara alla de möjligheter som digitali-

seringen erbjuder människor och företag.
19

 

 

En arena som biblioteken måste våga ta större plats på eftersom information är det 

som biblioteken i huvudsak sysslar med. Genom samverkan på olika plan och i olika 

konstellationer, kan biblioteken inta en ledande position och stärka den redan befint-

liga positionen. 

 

Man vill med agendan se till att öka det digitala innanförskapet20; alla som vill ska 

kunna använda digitaliseringens möjligheter: 

 

                                                           
17

 Gärdén, Cecilia, Michnik, Katarina, Nowé Hedvall, Karen. Mötesplats för framtiden, Institutionen biblioteks- 
och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Borås, 2010, s. 14-15. 
18

 Regeringskansliet. It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (N2011.12) Publiceringsdatum: 2011-
10-06 https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/, s.36 
19

 Regeringskansliet. It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (N2011.12) Publiceringsdatum: 2011-
10-06 https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/, s.5 
20

 Digidel, 2013, http://www.digidel.se/arkiv/just-nu/demokrati-integration/ 

https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/
https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/
http://www.digidel.se/arkiv/just-nu/demokrati-integration/


14 
 

Agendan pekar ut behov av insatser inom fyra strategiska områden 

med utgångspunkt i användarens perspektiv: lätt och säkert att an-

vända, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur samt IT:s roll 

för samhällsutvecklingen.
21

 

 

Det kan ibland handla om att ha faktisk tillgång till dator, fasta eller mobila uppkopp-

lingar med tillräcklig kapacitet eller en möjlighet att få hjälp om problem uppstår. Allt 

detta har biblioteken idag, datorer som man får låna på plats, internetuppkopplingar 

och personal som kan hjälpa till om någon behöver det.  

 

Kopplat till det som tagits upp ovan så knyter V8-projektet ihop små kommuner med 

långa avstånd digitalt och genom detta så kan biblioteken ge en mer likvärdig och 

mer kvalificerad service till användarna. Samarbetet ökar bland annat möjligheterna 

till digitalt innanförskap för inlandsborna. 

  

                                                           
21

 Regeringskansliet. It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (N2011.12) Publiceringsdatum: 2011-
10-06 https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/, s.6 

https://digitaliseringskommissionen.se/rapporter/den-digitala-agendan/
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Projektet V8 kan kopplas till alla de åtta breda temaområdena22 som finns identifie-

rade i Delphi studien av forskningsbehov för svenska bibliotek från 2009, bl.a. om-

råde 2, Research issues relating to the acquisition, organization, digitization, etc., of 

library and information resources and collections (biblioteks- och informationsresur-

ser och bestånd: förvärv, organisering, digitalisering o.s.v.) utifrån digitaliserings och 

organiseringsaspekten.  

Det skulle också kunna kopplas till område 5, Library management I – strategy and 

co-operation (Biblioteksadministration I – strategier och samarbete), eftersom pro-

jektet är ett strategiskt samarbete i Västerbottens inland. 

  

Område 3, Users (Användare) och område 8, Service delivery and development (Bib-

liotekstjänster: utveckling och genomförande) då projektet ville förbättra service, ut-

veckla och genomföra förändringar av tjänster som skulle leda till förbättringar över-

lag för användarna. 

  

Projektet kan knytas till det fjärde området, Technology and tools for library resource 

management (Teknologi och verktyg för bibliotekens resurshantering), som genom 

att alla bibliotek skapade en gemensam katalog i en gemensam server och en ge-

mensam hemsida.  

 

Områdena 6, Library management II – management of library work (Biblioteksadmi-

nistration II – hantering av biblioteksarbete) och 7, The changing profession (Den 

förändrade yrkesrollen) kan kopplas till projektet utifrån min studie av bibliotekarier-

nas upplevelser av effekter för deras yrkesutövning efter V8 projektets avslut.  

Sist men inte minst kan projektet kopplas till det första identifierade området, Library 

policy and legislation issues (Bibliotekspolitik och bibliotekslagstiftning) genom den 

digitala agendan (se kap. 2.5), som regeringen tagit fram och som jag anser är direkt 

kopplad till bibliotekens digitala utvecklingsarbete. 

  

I A Delphi study of research needs for Swedish libraries så talar man också om 

Kochtanek and Heins23 studie när det gäller digitala bibliotek och en slutsats som de 

                                                           
22

 Maceviciute, Elena, Wilson, Tom, Lalloo, Inga, Lindh, Maria. A Delphi study of research needs for Swedish 
libraries. Högskolan i Borås. 2009, s. 9. 
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gör angående möjliga framtida forskningsområden. Dessa forskningsområden skulle 

enligt Kochtanek and Heins kunna vara omfattningen och fördelarna med samverkan 

i utvecklingen av digitala bibliotek, nya kompetenser för bibliotekspersonalen och 

utredning av användarens upplevelse av tillgång till digitala resurser. 

  

V8-projektet berör direkt de två förstnämnda områdena i A Delphi study of research 

needs for Swedish libraries, enligt mig men man skulle kunna undersöka även det 

tredje området utifrån V8. Det är alltså viktiga och breda områden som V8 projektet 

berör och därför är det intressant och viktigt, att studera bibliotekariernas upplevelser 

av effekterna av det. Digitaliseringsprojektet ligger i tiden och sammarbetet har fort-

satt, det finns många saker att lära sig och fördjupa kunskapen om i detta projekt 

även om själva projektet avslutats.  

 

I ”How to build a digital library” av bland andra Wittens, svarar man på frågor runt 

digitala bibliotek på ett enkelt och rättframt sätt. Författarna definierar digitala bibli-

otek så här: 

…focused collections of digital objects, including text, video, and audio, 

along with methods for access and retrieval, and for selection, organi-

zation, and maintenance.
24

 

 

Tyvärr tar man inte upp bibliotekariernas roll och effekter för dem i deras yrkesutöv-

ning genom digitaliseringen. Man nämner bara helt kort i kapitel 2 på sidorna 49-50 

att det krävs olika färdigheter beroende på om man arbetar i ett fysiskt eller digitalt 

bibliotek. Det står mer om bibliotekariernas roll och effekter för dem i deras yrkesut-

övning genom digitaliseringen i Bibliotekarien och professionen – en forskningsöver-

sikt (2008) av Anna Kåring Wagman. Hon skriver på uppdrag av Svensk Biblioteks-

förening och översikten handlar om forskning om bibliotekarieyrket och hon menar att 

forskningsområdet bibliotekarieprofessionen är relativt litet25.  

 

Det finns några svenska magisteruppsatser från högskolan i Borås som delvis berör 

bibliotekariernas förändrade yrkesroll. Jag har dock endast funnit en uppsats där, 

                                                                                                                                                                                     
23

 Maceviciute, Elena, Wilson, Tom, Lalloo, Inga, Lindh, Maria. A Delphi study of research needs for Swedish 
libraries. Högskolan i Borås. 2009, s. 6. 
24

 Witten, I.H., Bainbridge, D., Nichols, D.M., 2010. How to build a digital library, Second Edition. Morgan Kauf-
mann Publishers, Burlington, MA, s. XVI. 
25

 Kåring Wagman, Anna, 2008. Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt. Svensk Biblioteksför-
ening, s. 4. 
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som lite mer än andra undersöker effekter för folkbibliotekarierna när det gäller kom-

petenser och arbetsuppgifter på framtidens bibliotek. Det är Biblioteket, bibliotekarien 

och framtiden26 skriven av Björn Odenbring (2008). Hans magisteruppsats syftar till 

att undersöka vilken framtida bild av biblioteket (och därmed också bibliotekarien), 

som förmedlas i de två bibliotekstidskrifterna Ikoner och Biblioteksbladet. Ett andra 

syfte är att undersöka vem som skapat dessa framtidsbilder. Odenbring visar i sitt 

kapitel, ”Bibliotekariens framtida identitet”, på flertalet artiklar och författare som be-

skriver, tänker högt, förmedlar sina egna och andras åsikter om vad en bibliotekarie 

bör ha för färdigheter och kunskaper i framtiden. Bland annat tycker någon i kapitlet 

att bibliotekarierna genomgår en identitetskris och att om det vill sig riktigt illa så kan 

bibliotekarien få samma roll som personen i kassan på ett internetcafé.  

En annan menar att teknologin är här för att stanna och i allt högre utsträckning 

kommer att prägla biblioteket och bibliotekarien. En viktig roll för bibliotekarien i fram-

tiden är därför att fungera som en knutpunkt i informationskaos som Internet. Någon 

menar att bibliotekarierna idag mer arbetar som problemlösare än bara en informat-

ionsleverantör. Man kan också fördjupa sig genom Joacim Hanssons bok, Att bilda 

en bibliotekarie: essäer (2014), där han bland annat tar upp bibliotekarieutbildning-

ens historia.  

 
 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns det några studier kring digitala 

samarbeten mellan bibliotek, både på internationell och på nationell nivå. I boken 

”From coexistence to convergence”27 av Duff med flera, urskiljer man sex teman för 

samarbete: att tjäna användarna bättre, att stödja vetenskaplig verksamhet, att dra 

nytta av den tekniska utvecklingen, att ta hänsyn till behovet av budgetmässiga och 

administrativ effektivitet, att anpassa sig till en ökad insikt om digitala surrogat som 

objekt, och för att få en helhetssyn på samlingarna. Man ser också fördelar i form av 

nya perspektiv på samlingarna och på sätt att se institutionen, i detta fall biblioteket, 

dess användare och tjänster. I förbättrad fortbildning för personal och i de pragma-

tiska effektivitetsvinsterna av budgeten genom omfördelning och kostnadsbesparing-

ar. 

 

                                                           
26

 Odenbring, Björn, 2008. Biblioteket, bibliotekarien och framtiden. Magisteruppsats 2008:98. Högskolan i 
Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS).  
27

 Duff, Wendy M., Carter, Jennifer, Cherry, Joan M., MacNeil, Heather, & Howarth, Lynne C. From Coexistence 
to Convergence: Studying Partnerships and Collaboration among Libraries, Archives and Museums. Information 
Research: An International Electronic Journal 18, no. 3. 2013, Findings. 
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Sverige har många samarbetsprojekt som syftar till en digital utveckling inom biblio-

teksverksamheten, där det handlar om att bygga upp eller utveckla webbplatser, da-

tabaser, kataloger eller andra digitala tjänster.28 Exempelvis Bibliotek 24, Bibliotek 

Värmland – Fördjupad samverkan, Databas för Barnbokskatalogen, Digital Bookmo-

bile och så vidare.29 Jag har översiktligt tittat på några av dessa för att själv skapa 

mig en bild av dem som bakgrund och hjälp till min uppsats. 

 

Det finns idag i Sverige ett antal digitala samarbeten över olika kommungränser men 

samtidigt finns det lite svensk forskning om just effekter för bibliotekarierna inom 

detta område. Materialet som jag tittat på är främst projektslutrapporter från befintliga 

projekt, artiklar och uppsatser som berör ämnet bibliotekssamverkan på olika sätt 

och internationell litteratur. 

 

Många diskussioner och debatter, om det digitala biblioteket och olika former av 

samarbeten, sker allt oftare på nätet. Anna-Stina Takala som är bloggare, biblioteka-

rie och ledamot av DIK:s förbundsstyrelse och Karin Linder som är förbundsordfö-

rande för DIK skriver i en artikel från Svenska Dagbladet från 2010: 

 

Men nu flyttar samtalen och mötena in i det digitala rummet. Då måste 

biblioteken även vara där. Det är inget att vara rädd för. I alla föränd-

ringstider är det lätt att klamra sig fast vid det som man är van vid. Men 

just nu är tid att tänka om. Det är inte enbart det fysiska rummet som är 

avgörande för bibliotekens värde i samhället, inte heller antal böcker 

som lånas ut.
30

 

 

I framtiden vill man i Sverige se ett enhetligt nationellt bibliotek med bl.a. en gemen-

sam webbplattform för folkbiblioteken, vilket kan läsas om i den utredningsrapport31 

från juni 2014 som har Svensk biblioteksförening som mottagare. Konferensen, Så 

går det till! Samverkan för dummies som ägde rum i Örebro 8-9 februari 2005 var ett 

samarrangemang och frågan som ställdes var om en ökad, utvecklad och lagstadgad 

                                                           
28

Gärdén, Cecilia, Michnik, Katarina, Nowé Hedvall, Karen. Mötesplats för framtiden, Institutionen biblioteks- 
och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Borås, 2010, s. 4. 
29

 Gärdén, Cecilia, Michnik, Katarina, Nowé Hedvall, Karen. Mötesplats för framtiden, Institutionen biblioteks- 
och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Borås, 2010, s. 14-15. 
30

 Takala, Anna-Stina. Biblioteken måste vara med i det digitala rummet, Svenska Dagbladet 2010-12-21, 
http://www.svd.se 
31

 Laurin, Oskar, Hernfalk, Peter, Hodell, Helena, Ekendahl, Maria. Gemensam plattform för digitala folkbiblio-
tek, Utredningsrapport, juni 2014. 

http://www.svd.se/
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samverkan var det entydiga svaret för bibliotekens framtida utmaningar. Man ville 

skapa debatt och lyfta fram lyckade exempel på samverkan.32
 

 

Jag vill med detta kapitel visa på att det är ett aktuellt och intressant ämne detta med 

digitala samarbeten mellan bibliotek, men att det finns lite forskning kring biblioteka-

riernas roll i detta och effekter för dem i deras yrkesutövning och utbildning. Däremot 

diskuteras det och talas det mycket om det i olika sammanhang, samt nämns i förbi-

farten när samarbeten kommer till och fortsätter att utvecklas. Det är viktigt att belysa 

detta ur det perspektiv att utbildningen till bibliotekarie eventuellt eller snarare mest 

troligt, bör ses över utifrån den ökande digitaliseringen. Det räcker nog inte i framti-

den att gilla böcker och så vidare för att bli bibliotekarie, man bör ha ett gediget in-

tresse för teknik och vara orädd inför de digitala utmaningarna. Vilket detta citat får 

illustrera: ”Bibliotekarierna bör ha metakunskaper om nya tekniker och fenomen, lika-

väl som de praktiskt ska kunna hantera dem.”33 

 

Nya tekniker och nya tider ställer alltså stora IT-krav på framtidens bibliotekspersonal 

kan man konstatera: 

 

För att ha fortsatt relevans är det viktigt för bibliotekarien att säkra sin 

roll i den digitala informationsmiljön. En viss IT-kunskap måste därför 

alla bibliotekarier ha, det är idag inte hållbart att sakna grundläggande 

datorvana eller att ha en motsträvig attityd gentemot tekniken.
34

 

 

  

                                                           
32

 Ekman, Nanna, Sjöberg, Hanna. ETT STEG LÄNGRE Folkbibliotek och högskolebibliotek i ny samverkan, Magis-
teruppsats, Lunds universitet. 2005, s.13. 
33

 Odenbring, Björn. Biblioteket, bibliotekarien och framtiden. Magisteruppsats 2008:98. Högskolan i 
Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), 2008, s. 8 
34

 Odenbring, Björn. Biblioteket, bibliotekarien och framtiden. Magisteruppsats 2008:98. Högskolan i 
Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), 2008 s. 9. 
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4 Tiden efter V8 projektets avslut - resultat 

Samarbetet har påverkat olika områden och i följande kapitel kommer jag att redo-

visa upplevelserna av samarbetets påverkan efter V8-projektets avslut, när det gäller 

bibliotekariernas dagliga arbete. Gällande de ovan identifierade huvudområdena: (1) 

användandet av hemsidan, katalog och databaser, (2) de gemensamma reglerna och 

tjänsterna och (3) ut- respektive fortbildning för bibliotekarierna/personalen. Mest ur 

bibliotekariernas synvinkel genom de intervjusvar de gett på hur samarbetet påverkat 

deras vardag. 

  

4.1 Hemsida, katalog och databaser 
 

Hemsidan och katalogen är det som bibliotekarierna lyfter fram i intervjuerna som 

mest synliga i sitt dagliga arbete. Det är också dessa två som de lovordar och talar 

varmt om, framförallt de mindre biblioteken. Utan hemsidan och katalogen är det 

några av biblioteken som uttrycker att de kanske inte skulle funnits idag. Efter pro-

jektavslutet har det och sker det, ständiga uppdateringar av hemsidan och katalogen. 

Detta gör att samarbetet hålls levande och biblioteken är måna om att hålla regel-

bunden kontakt, genom möten och utbildningar. 

 

Den gemensamma hemsidan har ökat användandet av densamma rejält enligt biblio-

tekarierna, många av användarna ser fördelar med att kunna låna själv, se bestånd, 

reservera, låna om och andra saker. Bibliotekarierna har något att hänvisa till och 

den är lättnavigerad, överskådlig och lättanvänd enligt både klienter, utifrån den re-

spons användarna ger bibliotekarierna, och bibliotekarierna själva. Utseendet har 

blivit modernt och den hålls levande, då alla bibliotek bland annat lägger ut evene-

mang som biblioteken arrangerar själva eller tillsammans med andra aktörer. 

 

Användarna får tillgång till krönikor och nyheter via hemsidan, som enskilda bibliotek 

inom samarbetet aldrig skulle klara av att ge själva. Enligt bibliotekarierna märker de 

av att användarna mer idag än före samarbetet förväntar sig en fungerande och ak-

tuell hemsida.  
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Fjärrlån35 är däremot något som användarna måste gå in till biblioteket för att få hjälp 

med, det är inte en tjänst som de själva kan utföra.  

 

Hemsidan inom V8 ansvarar en bibliotekarie för och för tillfället är det en bibliotekarie 

vid Lycksele bibliotek. (Se bild nedan på den gemensamma hemsidan.) 

 

 

Gemensam hemsida för V8 i skrivandets stund. 

Hemsidan utvecklas och förnyas med jämna mellanrum, för att bland annat möta an-

vändarnas önskemål36 och för att locka nya användare. 

 

Den gemensamma katalogen gör att de mindre kommunerna, som inte har samma 

möjligheter att köpa in lika mycket medier, har tillgång till mycket mer. Enligt en bibli-

otekarie ger den gemensamma katalogen ett bredare utbud av tillgänglig litteratur, 

vilket innebär att även låntagare med lite annorlunda litteratursmak kan få sina behov 

tillfredsställda. Tyvärr upplever några av bibliotekarierna att den ursprungliga tanken 

med en gemensam katalog kanske delvis runnit ut i sanden. Samordning av inköp 

                                                           
35

 Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek. Rekommendationer fjärrlån, 
http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/fjarrlan/rekommendationer/  
36

 Västerbottens läns landsting, Projektansökan Mål 1 Norra Norrland, Norrbottens och Västerbottens län, 
Finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1, Blankett 2004-06-11, s. 3. 

http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/fjarrlan/rekommendationer/
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sker inte på ett klart och tydligt sätt idag utan varje enhet köper mest utifrån eget hu-

vud. Enligt respondenterna kan en anledning till detta vara att det inte finns någon 

ansvarsgrupp för detta.  

Utöver svaren på mina frågeställningar angående den gemensamma katalogen så 

berättade en bibliotekarie att de även funderat på, att kanske skapa ett gemensamt 

flytande bestånd för att kapa fraktkostnaderna. Det vill säga att; står ingen på kö på 

en bok som tillhör exempelvis Lycksele och den för tillfället finns i Dorotea, så låter 

man boken stanna kvar där istället för att direkt skicka tillbaka den. Det kan ju dock 

skapa andra problem, som till exempel var man ska förvara andra biblioteks böcker 

om ens egna hyllor är fyllda. 

  

V8 är också i ett skede där de börjat förbereda och planera för att bli LIBRIS-

bibliotek, för att bli en del av den gemensamma nationella bibliotekskatalogen. Vilket 

innebär en hel del arbete men som också skulle innebära, att användarna får tillgång 

till en större och i slutändan en mer enhetlig nationell katalog. 

  

Användare som kommer till biblioteken vill i större utsträckning ha hjälp att söka i ka-

talogen tycker bibliotekarierna. Detta får som följd att många av de intervjuade biblio-

tekarierna anser att de har som uppgift att lära fler användare hur katalogen fungerar 

och därmed uppmuntra till självständigt sökande i katalogen. Den upplevs av de an-

ställda som trevlig och enkel att använda. 

 

Databaserna har ökat i antal och mindre kommuner har, även här, fått tillgång till da-

tabaser som de annars aldrig skulle haft råd med. Urvalet av dessa är riktade mot 

användarna, det vill säga att man utgår från att vara ett folkbibliotek och inte ett uni-

versitetsbibliotek. Några av dem finns bara hos något bibliotek eftersom behoven och 

efterfrågan ser olika ut. Inom V8 har några bibliotek nära samarbeten med skolor vil-

ket ökar användandet av databaserna. Samtidigt upplever många inom V8 att sko-

lorna med flera inte tar till vara bibliotekariernas kompetenser.  

 

Länsbiblioteket har bland annat hjälpt V8 med ekonomiskt bistånd genom att tillhan-

dahålla vissa databaser, men den hjälpen har upphört eller upphör inom kort, vilket 

gör att man håller på att se över vilka som används och vilka man därmed behöver. 

Övriga tas bort men man hoppas på att få bli LIBRIS bibliotek i framtiden och då 

kunna erbjuda användarna de databaser som finns nationellt.  
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Tidigare upplevde många av bibliotekarierna att det var deras uppgift att söka i data-

baserna åt klienterna. Via hemsidan kan nu användarna själva logga in på de data-

baser de vill använda sig av. Personalen söker därmed inte lika ofta i databaserna åt 

klienterna utan får istället visa för användarna hur de ska söka. Användarna behöver 

bibliotekarierna på ett annat vis vilket kräver lite annorlunda kompetens hos dessa: 

 

Eftersom benämningen ”bibliotekarie” i allmänhetens ögon fortfarande 

oftast är kopplad till tryckta informationskällor är IT-kompetensen viktig 

för att bevisa att bibliotekarier är informationsspecialister på såväl 

tryckta som elektroniska informationskällor, både när det gäller att 

söka, organisera och förmedla information.
37

 

 

Nu upplever många av bibliotekarierna inom V8 i och med detta, att de inte hade så 

stor koll på databaserna, utifrån att fler klienter använder dem själva hemifrån och 

upplevelsen av användet varierar därför mellan biblioteken. Alex, Zeteo, Mediearki-

vet, NE, Britannica Library nämndes som några av de mest använda. V8 hoppas 

också inom en snar framtid få bli LIBRIS bibliotek, för att bland annat kunna tillhan-

dahålla de databaser som finns nationellt. 

 

Någon av bibliotekarierna uttryckte att det vore bättre och enklare för användarna om 

det bara behövdes en enda inloggning för alla databaser. Hon menade att flera in-

loggningar kan göra att folk drar sig för att använda denna resurs. 

 

4.2 Gemensamma låneregler och tjänster 
 

När det kommer till de gemensamma tjänsterna och reglerna, så är alla bibliotekarier 

eniga om att de måste finnas. En anledning till det är för att låntagarna inte ska bli 

förvirrade och kunna ifrågasätta hur olika tjänster hanteras på de olika biblioteken, 

samt för att personalen ska kunna känna sig trygga i sin roll. Det finns något som 

bibliotekarierna kan stötta sig emot och visa på för användarna, något som alla är 

överrens och eniga om.  De gemensamma tjänsterna och reglerna är också en grund 

för samarbetet och skapar gemenskap enligt bibliotekarierna. 

 

                                                           
37

 Höög, Lisbeth, Medicinska elektroniska tidskrifter: hur har forskningsbibliotekariens arbetssätt påverkats? 
Högskolan i Borås; Biblioteks- och informationsvetenskap. Magisteruppsats, Borås. 2001. Magisteruppsats 
2001:69, s. 52-53. 
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Det gjordes en folder (se bild nedan) med en beskrivning av de gemensamma tjäns-

terna och lånereglerna i och med att projektet startade upp. Den är kanske inte något 

som bibliotekarierna idag använder speciellt ofta i mötena med klienterna, det är näs-

tan bara om det är någon ny låntagare som vill ha information.  

 

 

Foldrar med V8 bibliotekens gemensamma låneregler och tjänster. (Kopierad från slutrapporten) 

 

Enligt respondenterna så är de gemensamma reglerna bra och välfungerande men 

naturligtvis har man fått både ge och ta i den process som lett fram till dessa. Reg-

lerna gäller exempelvis lånekort, lån, påminnelser, krav, förseningsavgifter, ersätt-

ningsskyldigheter, och så vidare. 

  

Vissa regler finns i ryggraden eftersom bibliotekarierna möter dem ofta medan andra 

måste uppdateras när de stöter på dem, tyckte en av personerna jag intervjuade.  

Ny personal får lära sig den policy som gäller och det är också viktigt att man är kon-

sekvent tyckte respondenterna, så att låntagare inte upplever att det skiljer mellan 

biblioteken.  

 

De gemensamma reglerna är positiva och en stor trygghet för personalen som ökar 

känslan av gemenskap tyckte jag mig kunna utläsa av de svar jag fått. Reglerna är 

positiva för att de ger alla en samlad grund att stå på. Bibliotekarierna behöver inte 

motivera för klienterna varför och hur reglerna är utformade, när alla bibliotek har 

dem gemensamt. Reglerna blir mer självklara, både för låntagare och för personal, 

helt enkelt. 

 

Hemsidan, marknadsföring, databaserna, e-lib., katalogen, fria lån, lånekortet, ar-

rangemang och kompetenser hos personalen som alla V8:s låntagare får ta del av, 

är tjänster som bibliotekarierna tar upp. Det är främst via katalogen och hemsidan 

som bibliotekarierna märker av samarbetet och de gemensamma tjänsterna i sitt 
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dagliga arbete. Vid upphandlingar av olika tjänster så har V8 biblioteken kunnat 

hävda sig på ett annat sätt, än om varje enskilt bibliotek skulle gjort dem själva. Istäl-

let för att någon skulle sitta och katalogisera på varje enskild enhet, så kunde man få 

råd att köpa in bibliografisk service till exempel. Projektet har alltså gjort verksamhet-

en kostnadseffektiv när det gäller vissa bitar. 

 

4.3 Utbildning och fortbildning 
 

När det gäller samverkan kring utbildning och fortbildning inom V8 så säger alla bibli-

otekarier i intervjuerna, att man kunnat hålla nere kostnader och att man sett många 

andra fördelar med gemensam ut- och fortbildning. Någon uttryckte en önskan om 

mer gemensamma fortbildningar men alla kände sig ändå nöjda över att ha fler kol-

legor, att kunna diskutera och bolla erfarenheter med utifrån en gemensam grund. 

Man var inte ensam om det man fått lära sig. V8 har lett till förbättrad fortbildning för 

personalen helt enkelt38. Den mesta ut- och fortbildningen har också skett internt. 

 

Då bibliotekarierna använts sig av olika system, några hade Bookit, fick de utbildning 

i LIBRA, det system som är gemensamt för alla bibliotek i samarbetet. Det framgår i 

intervjuerna att de även fått genomgå fortbildning i systemet i samband med olika 

uppdateringar. 

Bibliotekarierna har även fått ut- och fortbildning i Axiell, vid uppdateringar i katalo-

gen, och CS-library, webb-verktyget för hemsidan. Mycket av den gemensamma ut-

bildningen handlar om det tekniska. 

I och med arbetet med Dewey, ett klassifikationssystem för bibliotek, och LIBRIS 

som startar upp inom kort låter biblioteken kataloggruppen inom V8 samarbetet åter-

uppstå. Gruppen drar då upp riktlinjerna för arbetet med dessa och utbildningen för 

personalen.  

 

Databasutbildningar, utbildningar i tillgänglighet och bemötande när det gäller funkt-

ionshinder och integration samt sociala medier är andra fortbildningar, som V8 biblio-

teken gemensamt haft utbildning i efter projektavslutet. När biblioteken kunnat gå 

ihop om utbildningarna så har de kunnat få ner kostnaderna och det har gett varje 

enhet mer, att vara fler som lärt om samma saker. Till exempel har bibliotekarierna 

                                                           
38

 Duff, Wendy M., Carter, Jennifer, Cherry, Joan M., MacNeil, Heather, & Howarth, Lynne C. From Coexistence 
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Research: An International Electronic Journal 18, no. 3. 2013. Findings. 
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kunnat diskutera och både ge och få nya infallsvinklar. Biblioteken har fått råd att ta 

upp gemensamma föreläsare och kunnat samlas gemensamt för fortbildning. Utbytet 

mellan biblioteken har också blivit en utbildning i sig, där man lärt av varandra och 

tagit vara på bibliotekariernas olika kompetenser. 

 

Många informationsmöten föregick projektet och sågs till viss del som ut- och fort-

bildning. Projektet har gått över till att bli en ordinarie verksamhet enligt responden-

terna, vilket gör att bibliotekarierna ser till helheten och inte bara till sin egen arbets-

plats, vad det än gäller. Tyvärr upplever bibliotekarierna också att samarbetet håller 

på att falla isär något, då nya chefer som inte är insatta i projektet tillsätts. Någon 

önskade mer verksamhetsutvecklande och gemensam ut- och fortbildning.  
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5 Slutsatser 
 

När det gäller användandet av hemsidan, katalogen och databaserna inom V8-

samarbetet efter projektets avslut, så ansåg respondenterna att de kan se ett ökat 

användande utifrån att många klienter själva reserverar böcker via hemsidan, söker i 

katalogen och databaserna vid klientdatorn på biblioteket. Hur mycket det ökat, är 

svårt att avgöra då det inte förs någon specifik statistik för var och en av de ovan 

nämnda, vid de flesta av biblioteken inom V8. Sedan kan det vara svårt att ta fram 

statistik också, då användandet oftare sker hemifrån idag. 

 

Biblioteksbesökarna besöker biblioteket via nätet mer ofta sedan den gemensamma 

hemsidan kommit till, vilket i sin tur för med sig att bibliotekariernas arbete förändrats. 

Eftersom fler och fler låntagare är tekniskt kunniga handlar det för bibliotekarierna 

oftare om att hjälpa klienterna hitta annan information än den som de själva kan leta 

fram via nätet. 

Bibliotekarierna ”möter” heller inte klienterna i samma utsträckning på det faktiska 

biblioteket. De möter dem på webben istället, vilket förändrar arbetet.  

 

Bibliotekarierna har behövt lära sig mer om teknik och olika dataprogram. De har be-

hövt tänka om när det gäller bland annat litteraturförmedling, nu når biblio-

teken/bibliotekarierna fler klienter via den gemensamma hemsidan, vilket gör att litte-

ratur tips och bokrecensioner naturligt hamnar där. Det kräver att bibliotekarierna kan 

hantera webbsidan.  

 

Lån av E-böcker, där bibliotekarierna måste anpassa sig till en ökad insikt om digitala 

surrogat som objekt, människor läser digitala böcker istället för ”riktiga”, reservation-

er, katalogsökningar med mera sker via dator idag och bibliotekarierna är därför be-

roende av ett fungerande system. Det gäller också för dem att följa med i utvecklan-

det av systemen vid till exempel uppgraderingar.  

 

Även om det inte går att urskilja specifika användargrupper gällande användningen 

av hemsidan, katalogen och databaserna, upplever bibliotekarierna att det kanske 

mer ofta är äldre som besöker det reella rummet för biblioteket. Det är oftast den 

gruppen som också vill ha hjälp vid katalogsökning och annan dataanvändning. Sam-

tidigt är det en av de större grupperna som lånar litteratur och använder sig av biblio-

tekets tjänster. Barn och ungdomar klarar ofta sig själva vid datorn men behöver mer 
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hjälp när det kommer till att leta rätt på reella böcker i hyllorna. Detta indikerar att bib-

liotekarierna knyter ihop det gamla och det nya som det här citat säger: 

 

Librarians need to see themselves and their libraries as providing 

bridges to the past and gateways to the future. They need to establish 

partnerships, coalitions, and connections—technological, personal and 

organizational—to ensure a central role in the twenty-first century.
39

 

 

Biblioteksbesökarna i stort har blivit mer självgående enligt bibliotekarierna genom 

digitaliseringsprojektet. De klarar själva av att både leta fram den bok de vill låna i 

katalogen och hämta den i rätt hylla. Vilket ju också är ett mål med projekt som V8; 

det ska underlätta för människor och göra dem mera oberoende. Samtidigt skulle inte 

biblioteken fungera utan bibliotekarierna men deras roll är inne i en förändring, vilket 

Odenbring tar upp i sin magisteruppsats: 

 

Bibliotekarien beskrivs också som en guide i informationsflödet. Det ut-

trycks att bibliotekarien ska vara ”vägledare” och ”personlig rådgivare” 

för den enskilde, mänsklige användaren. Dock är det inte entydigt vil-

ken vikt denna roll kommer att ha. Samtidigt som det uttrycks att an-

vändarna kommer att ha ett behov av bibliotekariens vägledning och att 

de på detta sätt blir av med sin ”oro och sina frågor”, menar andra att 

användarna i framtiden kommer klara av sin informationsförsörjning på 

egen hand, utan hjälp.
40

 

 

Detta väcker funderingar på hur bibliotekariernas profession kommer utvecklas, och 

om ens yrket kommer vara aktuellt i framtiden. 

 

Hemsidan har lyft hela regionens alla bibliotek var alla bibliotekarierna överens om. 

Där kände de också tydligast samhörigheten med varandra, eftersom man växlar 

ansvarsveckor för den relativt ofta. Två veckor var för alla bibliotek på ett rullande 

schema som täcker hela året. Den blir allas ansvar. 

Alla bibliotek ser fördelar med en gemensam, och därigenom mer omfattande, kata-

log, men en nackdel som framkommit är de höga kostnader för transporterna av 

                                                           
39 Creth, Sheila D. The electronic library: Slouching toward the future or Creating a new information 
environment. (2000-09-29). Follett Lecture Series. 1996. 
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40
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böckerna. De mindre biblioteken inom V8 samarbetet är mycket nöjda och glada över 

katalogen. Alla bibliotek ser fördelarna med den men kostnaderna har skjutit i höjden. 

 

Biblioteken har som nämnts tidigare, börjat fundera på att ha ett flytande bestånd 

inom V8 för att kapa kostnaderna. Men det finns många saker som måste tas ställ-

ning till, för att kunna genomföra en sådan förändring. Bland annat måste de se över 

hur man ska kunna förvara böckerna och var i biblioteket de ska förvaras. 

  

Inom V8 så hoppas man nu på att snart få bli ett LIBRIS bibliotek, vilket skulle utöka 

katalogen enormt. Kan de genom detta få en helhetssyn på samlingarna då? Tanken 

på ett flytande bestånd blir då också satt i ett annat ljus. Kan man ha ett nationellt 

flytande bestånd? Det här citatet får belysa dessa frågor utifrån ett användarperspek-

tiv: ”Rätt utnyttjade kan de digitala och fysiska rummen komplettera och stödja 

varandra och skapa effekt och nytta för många användargrupper.”41 
 

Kan ett nationellt flytande bestånd bli/vara aktuellt? Hur skulle det finansieras? Pro-

jektet väcker frågor som tål att funderas på. 

 

Respondenterna trodde att databaserna inte utnyttjades särskilt mycket, men efter att 

ett bibliotek tagit bort en databas fick de kunskap om att så inte var fallet. Det var fler 

än man trott som utnyttjade den. Före samarbetet upplevde bibliotekarierna att det 

mest var de, som sökte i databaserna åt klienterna. Numera söker klienterna själva, 

då de blivit uppmärksamma på att de finns. Främst gäller det gruppen vuxenstu-

derande som via sina lärosäten kommit i kontakt med databaserna. De bibliotek inom 

V8 som har nära samarbeten med skolor använder oftare databaserna. 

  

Marknadsföring av databaserna är ett område där bibliotekarierna ser en utveckl-

ingspotential. De kan bli bättre på att hänvisa, guida och undervisa kunderna till och 

om databaserna. Bibliotekarierna tror också att en inloggning till alla databaser skulle 

göra det enklare och mera lättanvänt för kunderna. 

I ”Mötesplats för framtiden” så tar man upp att det är just dessa tre saker som jag 

nämnt ovan, webbsidan, katalogen och databaserna, som är bibliotekens digitala 

projekts huvudområden. Gärdén m.fl. säger: 
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Projekt som syftar till en digital utveckling inom biblioteksverksamheten 

handlar om att bygga upp eller utveckla webbplatser, databaser, kata-

loger eller andra digitala tjänster.
42

 

 

Vilket tyder på att en digital utveckling är högaktuell och att projektet ligger rätt i ti-

den! 

 

Hur de gemensamma reglerna kommit till, var de flesta bibliotekarierna medvetna om 

och några hade även suttit med i den grupp, som utarbetat dem inom projekttiden. 

Reglerna och tjänsterna har tillsammans gjort att alla bibliotek känner sig som ett. 

Bibliotekarierna har fått fler kollegor och stöd och råd är inte längre bort än ett tele-

fonsamtal, trots de många och långa milen som finns mellan dem. För upphandlingar 

av olika tjänster så har man kunnat hävda sig på ett annat sätt, än om varje enskilt 

bibliotek skulle gjort det själva. Lugn och trygghet är något som alla är överens om 

att de gemensamma reglerna och tjänsterna ger bibliotekarierna. 

 

Utbildning och fortbildning av personalen har för det mesta skett internt. Biblioteken 

har använt sig av den kompetens som redan finns hos V8:s medarbetare. Något som 

också märks utifrån V8-projektet och det fortsatta V8-samarbetet, när det gäller just 

detta, är att man fått råd att anlita externa föreläsare och utbildare. Vilket ju då kan 

tala emot det jag sagt i inledningen på detta stycke, men snarare ska ses som ett 

komplement. De interna ut- och fortbildningarna har mera varit inriktade på webbsi-

dan, LIBRA och så vidare. Vilket Odenbring också uppmärksammat, att IT kompe-

tens är viktigt för bibliotekarier i de diskussioner som förs: 

 

Artikulationerna beskriver att bibliotekarien bör ha ett flertal kompeten-

ser. De ska bland annat vara folkbildare, läsfrämjare, behärska ledar-

skap, bibliometri, ha itkunskaper, vara pedagoger och lärare. Vissa 

kompetenser får dock mer utrymme i texterna. Det uttrycks på flera sätt 

att den framtida bibliotekarien bör ha kompetens inom IT-området, då 

texterna talar allmänt om IT likväl som de beskriver mer preciserat vilka 

tekniker som bör behärskas.
43
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De externa ut- och fortbildningarna har istället kunnat ge andra mervärden, som att 

bibliotekarierna i samband med utbildning kunnat åka på studiebesök gemensamt, 

fått input från andra och genom detta kunnat sätta in sin organisation i större per-

spektiv. Biblioteken har höjt och förbättrat utbildning och fortbildning för personalen 

genom det fortsatta samarbetet. 

 

Samverkan är ett måste för framtidens bibliotek. ”Biblioteken måste samverka för att 

kunna ge alla användare en bättre service.”44 Sverige behöver ett mer samlat biblio-

teksväsende och V8 och liknade projekt är ett steg i rätt riktning. Elisabet Ahlqvist 

skriver: 

Att det inte gjorts en mer samlad uppföljning på nationell nivå av folk- 

och skolbiblioteken har också medfört att det saknas en gemensam syn 

på standard, kriterier för uppföljning och utarbetandet av bibliotekspla-

ner. Både behovet av mer samordning och behovet av uppföljning av 

biblioteksplanerna motiverar ett mer samlat arbete nationellt.
45

  

 

Men arbetet måste fortsätta och olika typer av bibliotek måste lära sig att ingå sam-

arbeten och se vinsterna i form av breddade utbud och ökad service. Den likvärdiga 

servicen oavsett var man bor i Sverige, måste utgöra grunden för en eventuell nat-

ionell biblioteksorganisation. De regionala samarbetena är ett steg närmare ett sam-

lat svenskt biblioteksväsen. 

 

V8 samarbetet har gett alla de involverade biblioteken en högre standard och det 

behövs en myndighet, som innehar den rätta kunskapen om verksamheten så att en 

fortsatt utveckling är möjlig. En nationell samsyn är en framtida utveckling som är 

viktig: 

Det är alltså angeläget att det allmänna verkar för en nationell samsyn i 

syfte att få en biblioteksservice av hög kvalitet i hela landet.
46  

 

Små grupper som koncentrerar sig på en viss uppgift och utvecklar den verkar vara 

ett bra sätt att arbeta på samtidigt som det är tidskrävande. V8 bildade bland annat 

kataloggrupp, webbgrupp och regelgrupp vid uppstarten. Biblioteken lär av varandra 

och kan stötta upp de som är mindre, dem som det kan vara avgörande för med ett 
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samarbete, för att de överhuvudtaget ska fortleva. Tillsammans kan biblioteken stötta 

varandra och driva större frågor som de kan få igenom. 

 

Det är viktigt att biblioteken berättar vad de gör för politikerna så att projekt som V8 

blir väl förankrade hos dem. Man måste också visa på de goda exemplen, de samar-

betsprojekt som lyckats. Samhällsutvecklingen och informationsutvecklingen styr hur 

framtiden för biblioteken kommer att se ut och vilken roll de får. Bibliotekssamarbetet 

inom V8 har stärkt och marknadsfört regionen och kommunerna på ett helt annat 

sätt, än om varje enskilt bibliotek skulle existerat enskilt och utan hjälp från varandra.  

 

Konkreta projekt som oftast sprungit ut från vardagens bekymmer har skapat samar-

beten som varit lyckade inom V8, vilket också konstaterats i magisteruppsatsen av 

Nanna Ekman och Hanna Sjöberg47. 

 

Bibliotekarierna inom V8 säger själva att alla möten med varandra i olika konstellat-

ioner stärkt känslan av att vara en enhet. En enhet som utjämnar maktbalansen i lä-

net gentemot andra större biblioteksregioner. 

  

I övrigt så tyckte någon av bibliotekarierna att eftersom biblioteken inte är vinstdri-

vande, är det svårt att nå ut med information om vad biblioteken har för tjänster. 

Marknadsföring är svårt då det inte får kosta och hur når man de som aldrig använ-

der sig av biblioteket och dess tjänster? Det upplevs också som jag sagt tidigare i 

resultatet att kommuner och skolor med flera inte tar tillvara bibliotekariernas kompe-

tenser. Kanske för att den breda allmänheten inte vet vad bibliotekarierna kan och 

gör. 

 

Fler programprojekt och andra gemensamma program inom V8-samarbetet efterfrå-

gades av några bibliotekarier. Det har varit stående att träffas hos något av biblio-

teken en gång per år, för att se på varandras bibliotek och göra gemensamma utflyk-

ter. Exempelvis gjorde all personal ett besök i Raggsjöliden, Torgny Lindgrens 

hemby, när man samlades i Norsjö för något år sedan. Tyvärr blev inget sådant be-

sök av under 2014. Man upplever att samarbetet håller på att krackelera i och med 

att kommunerna tillsätter chefer som inte är insatta i det. Bibliotekarierna anser att 

några bibliotek inte kan sitta i en styrgrupp och bestämma för övriga. Alla bibliotek 
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måste finnas representerade i styrgruppen, av den som har ekonomiskt ansvar för 

verksamheten. En viss oro och undran för framtiden kunde anas hos alla de intervju-

ade bibliotekarierna. Trots den oron så var alla positiva och engagerade i sitt biblio-

tek. 

 

Alla bibliotekarier som ställt upp på intervjuerna är väldigt positiva till projektet och 

dess efterföljande samverkan och hoppas att samarbetet fortsätter och utvecklas 

ännu mer. Det gäller att se möjligheterna på alla plan, kommunalt, regionalt och nat-

ionellt. Tillsammans står biblioteken starkare. 
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7 Bilaga 

Bilaga 1 

Intervjuguide angående V8 projektet och vad som hänt efter projektets avslut 

Mål 

Forskningsstudiens mål är att se utvecklingen efter V8 projektets avslut, hur 

projektet påverkat bibliotekariernas arbete och att bekräfta eller jämföra de 

rön man kan tänkas finna i studien. Detta med stöd från liknande projekts ut-

värderingar, slutrapporter, andra dokument och semistrukturerade intervjuer 

med bibliotekarier från bibliotek tillhörande V8 projektet. 

Inledning 

Jag heter Åsa Hildingsson och går tredje terminen på Biblioteks- och informat-

ionsvetenskaplig kandidatutbildning hösten 2014 vid Umeå Universitet. Den 

här intervjun är en del av mitt arbete med min C-uppsats. Mitt syfte med stu-

dien är att undersöka vad som hänt efter V8 projektets avslut när det gäller an-

vändandet av hemsidan, katalog och databaser samt de gemensamma reglerna 

och tjänsterna och ut- respektive fortbildning för personal.  Alla uppgifter som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt av mig och det kommer inte att 

kunna gå att utläsa vem som sagt vad. I de fall där jag eventuellt använder mig 

av någons arbetsbeskrivning, som exempel eller dylikt i min uppsats, kan det 

vara möjligt för arbetskamrater att kanske kunna utläsa vem som sagt vad uti-

från denna. Du själv kommer kanske också att känna igen dina egna uttalanden 

i citat, som kan komma att finnas med i uppsatsen. Känslig och personlig in-

formation kommer inte att finnas med i rapporten då den inte är relevant för 

studien. Den inspelade intervjun kommer efter transkribering och vidare bear-

betning att raderas. Du kan när som helst avbryta pågående intervju utan vi-

dare åttaganden, men om intervjun fullföljs så hoppas jag att det är möjligt för 

mig att senare kunna ta kontakt, för uppföljande eller kompletterande frågor 

och/eller klargöranden angående redan ställda frågor från denna intervju.  

Ämnesguide för intervjun 

Nuvarande omständigheter (inledande frågor) 

Namn 

Ålder 
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Familj 

Arbete 

Livshistoria (inledande frågor) 

Skola/Utbildning 

Arbetshistoria 

Bibliotekariearbetet (förberedande frågor) 

Uppgifter 

Vanlig arbetsdag 

V8 projektet (huvudfrågor) 

Gemensamma regler 

Gemensamma tjänster 

Användande 

Ut- och fortbildning för personal 

Framtiden (avrundande frågor) 

Framtiden för din arbetsplats 

Din egen framtid 

Intervjufrågor 

Nuvarande omständigheter 

1. Vad heter du? 

2. Vad är din ålder? 

3. Hur ser din familjesituation ut? 

4. Var arbetar du och hur hamnade du här? 

5. Arbetar du hel- eller deltid? 

Livshistoria 

6. Hur ser din skolgång ut? 

7. Hur har ditt arbetsliv sett ut från början fram till idag? 

Bibliotekariearbetet 

8. Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 

9. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag kan se ut? 

V8 projektet (utveckling, fler frågor om detta)  

10. Hur och när kom du i kontakt med V8 projektet? 
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11. Berätta om V8 projektet. Vad är det för dig? 

12. Vilka upplevelser har du av V8-projeket rörande gemensamma regler? 

Följd/stödfrågor: 

Vilka skillnader/likheter finns mellan de nya och de gamla reglerna? 

Hur tycker du att de gemensamma reglerna fungerar?  

Vilka förändringar 

Annat? 

13. Vilka är de gemensamma tjänsterna? 

14. Hur har du i ditt dagliga arbete, när det gäller gemensamma tjänster, 

märkt av V8-projektet?  

Följd/stödfrågor: 

På vilka sätt har de gemensamma tjänsterna underlättat/försvårat ditt arbete? 

Vilka fördelar/nackdelar tycker du att de gemensamma tjänsterna har? T.ex. 

Hur ser arbetsbelastningen ut?  

Annat? 

Konkretisera utifrån uppgifterna. 

15. Vad anser du har hänt, efter V8 projektets avslut, angående användande 

av hemsidan? 

16. Databaser? 

17. Katalog? 

Följd/stödfrågor: 

Vilka är användarna? 

Har användandet ökat/minskat? 

I vilka åldersgrupper ökar/minskar användandet? 

Annat? 

18. Före projektet, fick du/ni som personal fått någon form av utbildning in-

för V8 projektet och hur var den i sådana fall utformad? 
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Följd/stödfrågor: 

Vilken typ av utbildning? Hur kopplat till projektet? 

Hur var den upplagd? T.ex. Tid? Omfattning? Gemensam eller enskild? 

19. Efter projektet, har du/ni som personal fått någon form av fortbildning 

som är direkt kopplad till det och vad har den i sådana fall bestått av?  

Följd/stödfrågor: 

Vilken typ av fortbildning? 

Hur var den upplagd? T.ex. Tid? Omfattning? Gemensam eller enskild? 

20. Kan du med egna ord beskriva V8 samarbetet och hur det ser ut idag och 

framåt för din arbetsplats? 

Följd/stödfrågor: 

Hur ser framtiden ut? 

Finns det planer på att utöka samarbetet mera på andra områden? Ex. när det 

gäller personalfrågor, magasinering, inköp, bokbuss m.m. 

21.  Om 5 år, tror du att du fortfarande jobbar kvar här? 

Följd/stödfrågor: 

Varför eller varför inte tror du det? 

Tack för att du tagit dig tid att besvara mina frågor och ställt upp på att låta dig 

intervjuas.  

 


