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Abstract 
This bachelor thesis explores the library collaboration “HelGe-libraries” goals, 

guidelines and strategies for their resource sharing of library books and digital 

resources. The questions asked were: What does the resource sharing look like when it 

comes to media and services? What goals and guidelines do they have for the resource 

sharing? What common strategies do they have for the resource sharing? What 

challenges have they encountered with resource sharing and how have they dealt with 

them?  

 

The theoretical framework consists of Jennifer Rowleys theory of innovation strategies 

for libraries and Rosabeth Moss Kanters theory on the art of alliances. The method used 

to collect material was interviews and document analysis. Four informants were 

interviewed.  

 

My study concludes that the “HelGe-libraries” has formulated goals for their resource 

sharing and that the resource sharing is connected to their goals. The end result show 

that the main goal is to offer users a library service of high quality by offering a broad 

supply of media and information. The study also showed that the collaboration is 

working along various guidelines and that common strategies, formal and informal, has 

been developed to achieve their goals and to improve service.  
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1 Inledning 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 11§) ska varje landsting och de kommuner som 

ingår bedriva en regional biblioteksverksamhet med syftet att främja bland annat 

samarbete. Inom biblioteksvärlden är traditionen av att bilda samarbete väl etablerat 

(Modigh, 2005). Den tekniska utvecklingen och nya användarbehov har lett till att 

folkbiblioteken fått ett större ömsesidigt beroende av varandra. Modigh menar att det 

finns flera orsaker till varför bibliotek ska samarbeta, men en avgörande anledning är 

den ökade rörligheten hos användare som bryr sig mer om de tjänster som tillhandahålls 

än vilka bibliotek han eller hon använder (Ibid.).  

 

Flera forskare vill skilja på begreppen kooperation och kollaboration i samband med 

bibliotekssamarbeten. På svenska översätts både kooperation och kollaboration till 

samarbete, men att kooperera eller kollaborera mellan bibliotek innebär olika åtaganden. 

Kollaboration skiljer sig filosofiskt och praktiskt från kooperation. Vid kooperation är 

det önskade resultatet relativt tydligt, fördelning av avkastning och gemensamma 

fördelar kan identifieras och förhandlas om i förväg samt att de olika parterna 

huvudsakligen agerar i deras eget intresse. Att kollaborera kan innebära oförutsägbara 

resultat, ärlighet, rättvisa och tillit mellan parter är centralt samt att samarbetande parter 

tar hänsyn till varandras intressen så väl som ens eget (Rowley, 2011a, s. 208).  

 

Murray Shepherd (2004, s. 2) definierar att kollaborativa förbindelser måste ha:  

 benefit for all the participants 

 well defined relationships 

 common, new goals 

 have the commitment of the organizations leaders 

 several projects with long term effort and results 

 comprehensive planning, including: 

- development of joint strategies and 

- measures of success i.e. benefits to the user 

 mutual risk 

 shared resources or jointly contracted 

 distributed benefits – more is accomplished jointly than could be individually 

 

När det blev dags att välja ämne till den här uppsatsen valde jag att vända mig till 

Helgebiblioteken, vilket är det bibliotekssamarbete som finns i länet Gävleborg. Det är 

av ett personligt intresse som jag vill undersöka hur man samarbetar som organisation. 

Helgebiblioteken är en verksamhet jag i stor utsträckning känner till genom att jag själv 

arbetat på olika bibliotek i ena av kommunerna som ingår i samarbetet. Genom min 

undersökning är målet att komma fram till hur det i praktiken faktiskt fungerar inom 

Helgesamarbetet när det gäller deras samarbetsförbindelser. Det huvudsakliga syftet 

med min uppsats är att redogöra för och resonera kring Helgebibliotekens mål, riktlinjer 

och gemensamma strategier för sin resursfördelning.  
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1.1 Bakgrund 

Helgebiblioteken omfattar idag 10 kommuner
1
 i bibliotekssamverkan. Helge står för 

Hälsingland och Gästrikland. Sammanlagt innefattar samarbetet 10 huvudbibliotek, 33 

filialbibliotek och 2 bokbussar. Inom Helgebiblioteken har man ett gemensamt bestånd, 

ett flytande bestånd på utvalda avdelningar samt det gemensamma e-biblioteket. 

Bibliotekens medier finns samlade i en gemensam bibliotekskatalog och finns 

tillgängligt för alla låntagare i kommunerna. Det gemensamma lånekortet och 

samordnade låneregler gör att man kan reservera, låna och återlämna medier på samtliga 

bibliotek. Medierna transporteras mellan biblioteken genom ett regelbundet 

transportsystem. Det flytande beståndet gäller bara avdelningarna ljudböcker för vuxna, 

utländsk litteratur och deckare för vuxna. På e-biblioteket erbjuder man e-böcker, 

strömmande ljudböcker, e-musik från Musikwebb och Naxos Music Library samt ett 

antal databaser.  

 

Ett samarbete om fritt medieflöde mellan bibliotek i länet inleddes för mer än 10 år 

sedan, men blev sedan ett mer strukturerat samarbete med ett mer tydligt uppdrag (DIK, 

2014). Redan 2004 enades länets bibliotekschefer om en gemensam målsättning för ett 

fördjupat samarbete mellan folkbiblioteken. Enligt målformuleringen skulle det 

fördjupade samarbetet innebära ett gemensamt biblioteksdatasystem där ett gemensamt 

lånekort skulle göra det möjligt för låntagare att beställa medier från alla bibliotek i 

länet. Samtidigt skulle låntagare ha möjligheten att hämta, lämna och låna medier på 

alla bibliotek. De digitala medierna skulle man få tillgång till genom 

lånekortsinloggning. Målet var också att det skulle finnas enhetliga regler och avgifter 

för alla bibliotek (HelGe-biblioteken, 2010, s. 10f).  

 

År 2006 bildas Helgebiblioteken genom ett politiskt beslut i sex kommuner
2
. 

Kostnaderna för samarbetet skulle komma att fördelas utifrån invånarantal. Under 2006 

sker även en konvertering så att de sex kommunerna bildar en gemensam 

biblioteksdatabas (Gräntz & Näslund, 2009, s. 7). En organisation börjar sedan ta form. 

År 2008 färdigställs en gemensam OPAC samtidigt som ytterligare tre kommuner
3
 är på 

väg in i samarbetet. Bibliotekens gemensamma OPAC skulle fungera som 

Helgebibliotekens ansikte utåt där man kunde komma åt bibliotekets elektroniska 

medier, databaser och boktipssidor, samt information om Helgebiblioteken och deras 

låneregler (Ibid., s. 21). År 2012 gick även Gävle kommun med i samarbetet. Idag 

består organisationen av en styrgrupp och arbetsgrupper. De huvudsakliga 

arbetsgrupperna är redaktionen för Helgebibliotekens webb, systemgruppen och 

mediegruppen. Det kan även uppstå tillfälliga utvecklingsgrupper. Även länsbiblioteket 

och Region Gävleborg har specifika roller för Helgebiblioteken (HelGe-bibliotekens 

överenskommelse om samarbete 2013).  

 

                                                
1 Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och 

Söderhamn.  
2 Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Sandviken och Söderhamn.  
3 Ljusdal, Hudiksvall och Ovanåker 
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Helgebiblioteken har undertecknat avtal med Axiell Sverige AB. Axiell utvecklar 

innovativa lösningar för bland annat bibliotek. De erbjuder bland annat Axiell Arena, 

vilket Helgebiblioteken infört och går att finna på Helgebiblioteken.se. Axiell Arena är 

ett verktyg för biblioteksportaler på webben och gör det möjligt att bygga ett virtuellt 

bibliotek (Axiell, 2014a). 

 

1.2 Problemformulering  
Bibliotekssamarbeten är inget nytt fenomen och det går att finna olika 

samarbetsmodeller genom stora delar av världen. Tittar man på tidigare forskning så 

berör den framför allt olika former av bibliotekssamarbeten och vad som är nödvändigt 

för att uppnå ett framgångsrikt samarbete. Deltagande i kollaborativt samarbete är 

en fortsatt viktig strategi för bibliotek och kan leda till flera fördelar, bland annat ökade 

möjligheter för resursfördelning (Breeding, 2013a, s. 32). När ett samarbete bildat 

konsortium där de gemensamt delar material kan de även vilja genomföra strategier som 

stärker och stödjer den samordnade resursfördelningen (Ibid., s. 33). Murray menar att 

faktorer som bidrar vid bibliotekssamarbete är vision, mission och mål (2004, s. 3). I 

samband med att man går in i ett samarbete så uppstår det förväntade resultat hos 

deltagande bibliotek. Förväntningarna utgör den vision som finns med samarbetet. Från 

förväntningarna sker de åtgärder som krävs för att uppnå visionen. De samarbetande 

biblioteken behöver ha samma förväntningar vilket leder till utvecklandet av en uppgift, 

mål och så småningom även gemensamma strategier. Murray menar att sätta mål för 

samarbetet kan vara både tidskrävande och frustrerande men det behövs för att 

frambringa entusiasm och en vilja att utveckla uppdraget (Ibid., s. 3).  

Bibliotekssamarbete Helgebiblioteken har ett ömsesidigt avtal när det gäller det 

gemensamma beståndet, flytande beståndet och e-biblioteket. Jag finner det intressant 

att studera hur man inom Helgebiblioteken kommit fram till den resursfördelning man 

har när det gäller dessa medier och tjänster.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man inom Helgesamarbetet arbetar med sin 

resursfördelning av medier och tjänster utefter mål, riktlinjer och strategier. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar ställas: 

 Hur ser resursfördelningen ut när det gäller medier och tjänster? 

 Vilka mål och riktlinjer har man med resursfördelningen? 

 Vilka gemensamma strategier har man för resursfördelningen? 

 Vilka utmaningar har man stött på med resursfördelningen och hur har man tagit 

itu med dem? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa denna undersökning till Helgebibliotekens resursfördelning av 

medier och tjänster. Med medier syftar jag på det gemensamma fysiska beståndet samt 

det flytande beståndet. Med tjänster syftar jag på de elektroniska tjänster som finns på e-
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biblioteket på Helgebibliotekens webbsida. För att avgränsa mig ytterligare har jag 

också valt att fokusera på Helgebibliotekens mål, riktlinjer och strategier när det gäller 

resursfördelningen.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Innovation 

I denna uppsats används tidigare forskning som berör begreppet innovation i koppling 

till biblioteksverksamhet. Till min undersökning kommer jag att vila på framförallt 

Jennifer Rowleys definition av innovation, men jag nämner även Kathryn J. Deiss som 

också definierar innovation inom biblioteksvärlden. Deiss menar att inom den offentliga 

sektorn handlar innovation ofta om tjänster och service snarare än produkter. Kreativ 

service och tjänster som gör en skillnad för användaren (2004, s. 18). Även Rowley 

menar att för bibliotek handlar det ofta om service- och tjänsteinnovationer som gynnar 

användare. Vilken typ av innovation och i vilken skala ett bibliotek tar sig an innovation 

kan variera (2011a, s. 209). Innovation kan se i en liten skala och lokalt eller så kan det 

involvera hela organisationer genom en fullständig förändring av strategi (2011b, s. 

253). Innovation kan innebära att utveckla eller tillhandahålla till exempel en tjänst men 

innovation kan även innebära blyga förändringar (2011a, s. 209f). Enligt Rowley kan 

innovation vara antingen radikal, vilket innebär en grundläggande förändring eller 

inkrementell vilket innebär tillägg till tidigare innovation (2011b, s. 254f) 

 

Resursfördelning 

Resursfördelning mellan bibliotek innebär att det är möjligt för bibliotek att erbjuda 

användare tillträde till material som är utanför deras egna lokala samling. Detta kan ske 

genom att bibliotek har ett ömsesidigt avtal där man gör hela eller delar av sin samling 

tillgänglig vid begäran av användare som är anslutna till det samarbetet (Breeding, 

2013b, s. 5). Resursfördelning behöver inte bara innefatta fysiskt bestånd utan kan även 

gälla elektroniska tjänster. 

 

Ill/fjärrlån 

Ill står för interlibrary loan och översätts till begreppet fjärrlån. Att fjärrlåna innebär att 

man beställer en bok eller artikel från ett annat bibliotek i Sverige eller utomlands då det 

inte finns tillgängligt på ens eget lokala bibliotek. De flesta bibliotek har en egen 

fjärrlånepolicy. Fjärrån skiljer sig från ett regionalt bibliotekssamarbete som till 

exempel genom avtal gör hela eller delar av sin samling tillgänglig vid begäran, har 

gemensam biblioteksdatabas och regelbundet transportsystem som går mellan de 

samverkande biblioteken.  

 

Flytande bestånd 

Ett flytande bestånd innebär att ett utlånat exemplar stannar där det sedan återlämnas. 

Medier och avdelningar kan flyta fritt mellan olika biblioteksenheter inom en 

biblioteksorganisation. Detta kan gälla hela samlingar eller bara enstaka avdelningar 

(Biblioteksbladet, 2014). 
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenterar jag tidigare forskning. Jag kommer redovisa ett urval av det som är 

mest relevant för min undersökning. 

 

Bailey-Hainer et al (2014) diskuterar i artikeln Rethinking library resource sharing: 

new models for collaboration begreppet resursfördelning. I denna studie lyfter man 

fram en betydande förändring i kopplingen mellan resursfördelning och det man kallar 

discovery-to-delivery system, best practices och samarbetsmodeller. Studien visade på 

att resursfördelande bibliotek använder best practices till att förbättra servicen och att 

nya samarbetsmodeller har förändrat resursfördelningen mellan bibliotek (s. 7). Att 

samordna resurser mellan bibliotek menar man är en stor utveckling i hur bibliotek 

närmar sig beståndsutveckling och resursfördelning har blivit en strategi för att både 

stödja och forma biblioteks bestånd och tjänster. Författarna menar att utvecklingen av 

resursfördelning blir uppenbar när man inom tre områden överväger strategi och 

initiativ. För det första gäller det utvecklingen av det man kallar discovery-to-delivery 

system, där man menar att större bibliotekssammanslutningar erbjuder delad 

biblioteksportal och leveransplattform (Ibid., s.8). För det andra menar man att det 

behövs utveckling av best practices vilket innebär att biblioteken har riktlinjer, 

standarder eller checklistor som används för att komma överens om och beskriva 

gemensamma värderingar när det gäller resursfördelning (Ibid., s. 9). För det tredje 

behövs en innovativ samarbetsmodell då författarna menar att ju närmare bibliotek och 

bibliotekarier arbetar tillsammans, desto mer kan de åstadkomma (Ibid., s. 10).  

 

Marshall Breeding ger en introduktion till begreppet resursfördelning i artikeln 

Introduction to Resource Sharing (2013b), vilket är första kapitlet i serien ”Resource 

Sharing in Libraries: Concepts, Products, Technologies, and Trends”. Denna rapport 

berör de alternativ som finns idag till resursfördelning, vilka tekniska trender som finns 

och vilka strategier som vuxit fram hos bibliotek som på innovativa sätt vill förbättra 

och öka deras utbud till användare trots en verklighet av bibliotek som drabbas av 

budgetnedskärningar och minskad personal. Breeding menar att idag kan bibliotek 

behöva utnyttja alla tänkbara möjligheter för att kunna ge en bättre service till 

användare. Fjärrlån eller annan samverkan om utlåning och delat bestånd är några 

strategier som finns idag för att kunna få tillgång till mer material än sin egen samling. 

Antingen kan bibliotek skapa ett ömsesidigt avtal där bibliotek gör en del eller hela 

samlingen tillgänglig för de samverkande biblioteken eller så kan bibliotek erbjuda 

material för en avgift (s. 5). Breeding menar att resursfördelning sträcker sig längre än 

vanlig lokal cirkulation, men att bara det kan vara en komplicerad operation där det 

behövs utformade regler för att tillgången till material ska vara rättvis. Det är den 

regelbundna cirkulationen som skapar effektiv tillgång till ett biblioteks material, men 

inte helt utan begränsning. Breeding menar att för att få en bredare tillgång av material 

krävs uppgörelse och tekniska överenskommelser med externa tjänster (Ibid., s. 6). I 

kapitel 5 i samma serie fortsätter Breeding denna diskussion i artikeln Observations, 

Trends, and Ongoing Challenges (2013a). Här menar Breeding att det är en viktig 

strategi hos bibliotek att ingå i ett samarbete. Ett samarbete innebär flera fördelar, som 
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sänkta kostnader, ökad möjlighet till resursfördelning samt möjligheter till ökad 

effektivitet genom samarbete kring utveckling av bestånd och teknik (2013a, s. 32).  

 

Paula Kaufman menar i artikeln Let´s Get Cozy: Evolving Collaborations in the 21
st
 

Century (2012) att samarbete och samverkan mellan bibliotek är långt från nya koncept, 

men att det idag har blivit allt mer nödvändigt att fundera över samarbete och 

samverkan i och med påfrestningar mot verksamheten. Samtidigt finns en vilja att göra 

mer, att kunna erbjuda större bestånd, fler tjänster, mer teknik och förmågan att kunna 

utvecklas (s. 54). Kaufman menar att med nya metoder för att samarbeta tillkommer 

även många frågor: Vad är det för ny relation och hur fungerar den? Hur organiserar 

man? Vem styr? Hur mäter man framgång? Hur långsiktigt är det? Kan man ta sig ur ett 

samarbete och vad kan effekten bli om man går ur? (Ibid., s. 55). Kaufman menar dock 

att det huvudsakliga fokuset för samarbetande bibliotek är att skapa den bästa 

utdelningen för användarna. Genom att definiera samarbetsrelationen, ha gemensamma 

mål och ömsesidigt investera får man en samverkan som främjar alla deltagare (Ibid., s. 

57). Kaufman tittar sedan på hur samarbeten är organiserade och hur de hålls vid liv. 

För en framgångsrik samverkan behövs en stark bas och en tydlig organisation. 

Inledningsvis behöver man se över gemensamma behov och sätta upp gemensamma 

mål. För att nå framgång inom ett samarbete behövs slutligen formella riktlinjer, rutiner 

och processer (Ibid., s. 59f).  

 

I artikeln Innovation and Strategy: Risk and Choice in Shaping User-Centered Libraries 

(2004) granskar Kathryn J. Deiss de senaste teorierna om innovation och strategi och 

placerar dem i kontext till bibliotek. I artikeln undersöker författaren innovationens 

beskaffenhet, speciellt inom den offentliga saktorn, och tittar sedan vidare på hur 

strategiskt tänkande främjar innovation. Detta placerar sedan författaren i samband med 

organisationsutveckling hos bibliotek (s. 17f). Deiss menar att innovation innebär att 

förändra det sätt man vill och gör något på. Det som en gång varit en innovation tas i 

många fall nu för givet. I den offentliga sektorn handlar innovation ofta om tjänster och 

service snarare än produkter. Kreativ service och tjänster som gör en skillnad för 

användaren. För bibliotek handlar det om att hitta kreativa potentialer som gynnar 

personal, leverantör och användare. Deiss beskriver kreativitet som en process där man 

vill utveckla nya idéer som kommer vara till nytta. Detta kan kräva särskilda verktyg 

och färdigheter. (Ibid., s. 18). Deiss fortsätter sedan att diskutera hinder för innovation. 

Hon beskriver bibliotek som en mogen organisation. En mogen organisation kan i 

allmänhet ha svårt att ta risker och skapa innovationer, utan tillförlitar sig på den 

stabilitet och framgång de fått genom de metoder de tidigare utnyttjat (Ibid., s. 23).  

 

Jennifer Rowley fortsätter diskussionen om innovation i artikeln Innovation for 

Survival: From Cooperation to Collaboration (2011a). Inledningsvis diskuterar 

författaren värdet av att öka fokus på innovation och kreativitet för att utveckla 

bibliotekets tjänster. Vilken typ av innovationsprocess och i vilken skala en organisation 

tar sig an innovation kan variera. För bibliotek handlar det ofta om tjänsteinnovationer 

som ska gynna användare, men ibland kan innovationer provoceras av andra orsaker 

som förändringar i ekonomi, teknologi eller politiska förhållanden (2011a, s. 209). 
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Rowley finner det lämpligt att klassificera innovation. De två vanligaste 

klassificeringarna baseras på deras halt av nyskapelse och resultat. Sedan diskuterar 

författaren hur man framgångsrikt leder innovativt samarbete. Genom en tabell visar 

författaren en checklista med viktiga frågor som behövs åtgärdas vid innovativt 

samarbete. Checklistan berör frågor gällande ”clarity of purpose and network 

boundaries, leadership, coordination and organization, and the management of group 

processes associated with participation, decision making, communication, knowledge 

management, risk, and conflict” (2011a, s. 216).  
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3 Teori 
Nedan presenterar jag den teoretiska ram och de begrepp jag kommer använda som 

verktyg vid analys. Den teori jag kommer stödja mig på för att få svar på 

frågeställningarna är Jennifer Rowleys teori om innovativa strategier inom 

biblioteksverksamhet och Rosabeth Moss Kanters teori som utgår från att framfångsrika 

samarbeten är likartade med människorelationer och beskriver utvecklingen av 

samarbetsorganisationer. Min undersökning fokuserar på hur man inom ett 

bibliotekssamarbete arbetar med resursfördelning utefter mål, riktlinjer och strategi.  

 

3.1 Kollaboration 
Enligt Rosabeth Moss Kanter har förmågan att vara en bra partner blivit en 

nyckeltillgång. En välutvecklad förmåga att kunna skapa och sedan upprätthålla ett 

samarbete kan vara ytterst betydande för företag och organisationer. Kanters 

undersökning har resulterat i tre fundamentala aspekter för samarbeten. För de första 

måste de kollaborerande ge fördelar till partnerna, men det ska vara mer än bara affärer. 

Kollaboration ska fungera som ett levande system som utvecklas successivt i sina 

möjligheter. För det andra ska de samarbetande värdesätta ett framgångsrikt samarbete 

snarare än bara utbyte. För det tredje så kan inte samarbetet styras av formella system 

utan det krävs en tät intern kontakt och infrastruktur (1994, s. 97). Kanter menar att 

relationen mellan företag, från när de börjar växa, utvecklas eller misslyckas, fungerar 

på ett liknande sätt som relationer mellan människor. Kanter delar upp detta i fem olika 

faser. I fas ett, ”courtship”, träffas två företag och de upptäcker deras kompabilitet. I fas 

två, ”engagement” skapar man ett avtal och utarbetar planer. I fas tre menar Kanter att 

de samarbetande parterna är i likhet med ett par som ska komma överens om 

hushållningen. Här kan parterna upptäcka att de har olika idéer om hur verksamheten 

ska fungera. I fas fyra börjar parterna utarbeta processer för att kunna bemästra de 

skillnader som uppstått för att sedan i fas fem vara i likhet med ett gammalt gift par där 

företaget upptäcker att de har förändrats internt som ett resultat av samarbetet (Ibid., s. 

99).  

 

Samarbetande satsningar innebär också nya satsningar, och kan därmed innebära 

osäkerhet och oväntade hinder. Problem kan uppstå när det uppstår ett bredare 

förhållande. När projekt och aktiviteter kommer igång måste fler personer som har olika 

roller börja arbeta med medlemmar från andra organisationer. Under samarbetets gång 

kan det även uppstå operativa och kulturella skillnader (Ibid., s, 103f). Även Rowley 

diskuterar hinder för innovativt samarbete och menar att det finns ett antal utmaningar 

som kan uppstå då ett innovativt samarbete inte bara handlar om att sätta ihop en grupp 

som tillsammans leder det. Vid innovativt samarbete krävs direktioner för samspelet 

mellan de samarbetande organisationerna (Ibid., s. 219). I analysen kommer jag att 

diskutera de utmaningar och hinder man inom Helgesamarbete upplevt när det gäller 

resursfördelningen. 

 

I Innovation for Survival: From Cooperation to Collaboration (2011a) går Rowley in 

på innovativ kollaboration mellan bibliotek. Rowley menar att det finns en lång 
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tradition av samarbete mellan informationsorganisationer inom den offentliga sektorn. 

Detta på områden i samband med till exempel avtal för olika tjänster, utvecklandet av 

standarder och riktlinjer, prestanda förbättringar eller tjänsteleverans. Rowley menar att 

det är viktigt att förstå den filosofiska och praktiska skillnaden mellan begreppen 

kollaboration och kooperation. Kollaboration kan innebära oförutsägbara resultat. Tillit, 

rättvisa och ärlighet är centrala beståndsdelar för att samarbetet ska fungera och de 

samarbetande parterna tar hänsyn till varandras intressen (Ibid., s. 208).  

Rowley nämner några nyckelfrågor som normalt behöver betänkas vid kollaborativ 

innovation. Dessa frågor kommer jag att i min analys diskutera i förhållande till 

Helgesamarbetet. De frågor Rowley tar upp är:  

 The purpose of the network 

 Network membership and boundaries 

 Leadership 

 Member participation, contribution and involvement 

 Coordination and organization 

 Communication processes and channels 

 Knowledge and information management 

 Risk/benefit sharing and distribution 

 Conflict resolution 

 Decision-making processes (2011a, s. 217, 2011b, s. 260f). 

 

3.2 Nivå av kollaboration och integration 
I min analys kommer jag att titta på olika nivåer av samarbete för att argumentera kring 

vilken nivå Helgebibliotekens resursfördelning ligger på, detta för att försöka se 

utsträckningen av deras samarbete, speciellt när det gäller resurser. Enligt Kanter kan 

det finnas olika varianter av samarbetsrelationer. I ”mutual service consortia” har 

liknande verksamheter inom liknande områden förenat deras resurser till deras fördel. 

Det kan till exempel vara för dyrt att förvärva resurserna ensam eller så ser man tillgång 

till teknologi. I ”joint venture” vill verksamheter kunna bedriva möjligheter som kräver 

förmågor från var och en av de samarbetande parterna. I ”value-chain partnerships” 

befinner sig parterna inom olika verksamheter med olika kompetenser, men länkar 

varandras förmågor (1994, s. 98). Det som börjar med filosofisk och strategisk 

kompabilitet ska sedan leda till en vision mellan parterna. Kanter menar att parterna 

sedan ska gå in på ”the vows”. Bra avtal mellan företag innehåller tre komponenter. För 

det första ska de innehålla en specifik gemensam aktivitet, till exempel ett projekt. Ett 

första steg projekt hjälper till att göra samarbetet verkligt i praktiken. För det andra ska 

samarbetet innehålla ett åtagande att utöka relationen genom sidosatsningar, till 

exempel personal utbyte. För det tredje så ska avtalen innehålla tecken på att parterna 

har en fortsatt självständighet (Ibid., s. 102f). Kanter menar att ett aktivt samarbete sker 

då företag har utvecklat en struktur, processer och kompetens som kan överbrygga 

organisatoriska och interna skillnader för att kunna uppnå ett verkligt värde av 

samarbetet. Kanter nämner fem nivåer av integration de kan uppnå i en produktiv 

relation:  

 Strategic integration 
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 Tactical integration 

 Operational integration 

 Interpersonal integration 

 Cultural integration (Ibid., s. 105f).  

Att uppnå integration i alla fem av dessa dimensioner kräver att alla parter i samarbetet 

är beredd att släppa in de andra parterna. Detta kan medföra en risk enligt Kanter, risken 

för förändring. När man ingår i ett samarbete sker en förändring på insidan. För att ett 

samarbete ska ses som produktivt krävs ofta intern förändring mellan parterna, något 

som parterna ofta stimuleras till (1994, s. 107). I min analysdel kommer jag att använda 

Kanters integrationer för att diskutera dem i förhållande till Helgesamarbetet.  

  

3.3 Innovation 
Jennifer Rowley argumenterar för hur bibliotek ska utveckla en mer strategisk och 

helhetstänkande syn på innovation inom biblioteksverksamhet, detta för att öka 

biblioteks prestations- och innovationsförmåga. Rowley argumenterar detta utefter 

lämpliga aspekter av en innovationsstrategi (2011b, s. 251). Innovationer inom 

biblioteksverksamheten handlar i de flesta fall om serviceinnovationer, där man vill öka 

fördelarna till användare. Innovation kan till exempel innebära att förbättra servicen till 

användare genom att utveckla eller tillhandahålla en tjänst som ger möjligheten att läsa 

e-böcker, men innovation kan även innebära väldigt blygsamma förbättringar av 

service, som till exempel att ändra rutten för en bokbuss (2011a, s. 209f). I Should your 

library have an innovation strategy? (2011b) menar Rowley att ett strategiskt 

perspektiv på innovation skulle kunna uppmuntra chefer och medarbetare att tänka 

igenom deras innovationsprocess och förmågor för att sedan kunna planera för att 

strategiskt närma sig innovation. Förnyelse för att lyckas och överleva är något alla 

organisationer tar sig an och Rowley menar att bibliotek kan få ut mycket av att studera 

teori och praktik av innovation inom andra organisationer. Vilken typ av innovation en 

organisation utför och hur deras innovationsprocess ser ut kan variera. Enligt Rowley 

behöver innovativa organisationer arbeta på ett sätt som främjar och möjliggör att deras 

personal sprider deras kreativitet och arbetar tillsammans för att skapa de förändringar 

som organisationen vill nå. Det behövs också ske på ett sätt som är lämpligt för 

organisationen. Organisationer måste prioritera olika, och engagera sig olika mycket i 

radikal eller inkrementell innovation (Ibid., s. 253). Innovationer kan ske i en liten skala 

och lokalt eller så kan det involvera hela organisationer genom fullständig förändring av 

strategi. Innovation kan innebära en förändring av produkt, process, service eller i större 

utsträckning en organisation. Innovation ska ledas för att frambringa resultat som bidrar 

till organisationens syfte och mål. Innovation i praktiken innebär både specifik projekt 

ledning, samt marknadsföring av en organisationskultur som uppmuntrar och främjar 

innovation (Ibid., s. 253). Rowley skiljer på begreppen radikal innovation vilket innebär 

en grundläggande förändring och inkrementell innovation vilket är ett tillägg till tidigare 

innovation (Ibid., s, 254f). I min analysdel kommer jag att diskutera Rowleys teori om 

inkrementell och radikal innovation då jag anser att det har relevans för att försöka 

förstå Helgesamarbetet och deras samarbete kring resurser. Enligt Rowley kan 
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framstående innovationer konsumera stora resurser och innebära betydande 

konsekvenser för ett bibliotek och kräver därför både projektledning och 

innovationsledning. Innovationsprojekt innebär omfattande planering, styrning och 

schemaläggning för att kunna uppnå de mål man satt (2011b s. 255f). Ledning och 

ledarskap för att främja och uppmuntra innovation är väsentligt, men en annan viktig 

aspekt är även att utveckla och organisera innovationsgrupper som har tydliga roller och 

uppgifter (Ibid., s. 257f) 
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4 Metod 
Nedan kommer jag att redogöra för de metoder som använts i undersökningen. Min 

datainsamling har lagts upp som en blandning av olika metoder. Intervjuerna är den 

bärande delen av empirin. I denna uppsats används ett tämligen litet antal intervjuer. 

Fyra intervjupersoner har valts ut. Fyra informanter kan uppfattas vara otillräckligt. 

Mina informanter har haft olika mycket att säga och haft olika åsikter, men jag tycker 

ändå att jag kan säga något utefter mina frågeställningar med det material jag har fått 

ihop och det kommer ligga till grund i min analys och slutdiskussion. Dokumentanalys 

har gjorts på dokument jag har fått tillgång till genom informanterna och har använts 

som komplement till intervjuerna. På grund av relativt långa resor och scheman som 

inte gått ihop har två av intervjuerna varit mejlintervju. Intervjupersonerna nämns i 

uppsatsen som informant A, B, C och D.  

4.1 Urval 
Urvalet för intervjuerna är det som Alvehus kallar strategiskt urval (2013, s. 67). När 

man ska genomföra en intervjustudie så är det ganska naturligt att man vill komma i 

kontakt med personer som kan förhålla sig till de frågor man vill studera. Jag hade 

tidigare fått tips på eventuella nyckelpersoner inom Helgesamarbetet som jag kunde ta 

kontakt med samt att jag själv sökte fram personer som jag ringde upp och frågade om 

de ansåg att de var rätt informant till mina frågor och om de ville delta i en intervju.  

Val av informanter gjordes med utgångspunkt att de som medverkar fastiskt har en 

uppfattning om Helgebibliotekens mål, riktlinjer och strategier. Jag valde därför att söka 

informanter från styrgruppen och mediegruppen då det är frågor som huvudsakligen 

berör deras ansvarsområde. Avgränsningen till informanterna gjordes för att säkerställa 

att resultatet skulle vara analysbart i förhållande till mina frågeställningar. Ytterligare en 

urvalsmetod jag använt är snöbollsurval. Då använder man sig av dem man redan varit i 

kontakt med för att hitta ytterligare personer att intervjua (Ibid., s. 68). Dessa 

urvalsmetoder passade min studie eftersom jag sökte nyckelpersoner som kunde 

förhålla sig till mina frågor. Eftersom min undersökning huvudsakligen är en 

informantundersökning så valde jag medvetet att ha fyra informanter. Konsekvenserna 

med denna typ av intervju och frågor är att informanterna kan uppleva frågorna olika 

samt att deras förmåga att fördjupa sig i frågorna kan variera. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Tre informanter kontaktades genom telefon, en genom mejl. Först beskrev jag syftet 

med uppsatsen, utformning av intervjufrågor, samt om uppsatsens publicering och att 

deltagande informanter kommer hållas anonyma. Datum bokades in med de två 

informanter som hade fysisk intervju. De två informanter som hade mejlintervju fick 

frågorna utskickade. De fick även ett slutdatum för när jag senast ville ha ett svar. En 

påminnelse fick skickas ut. Intervjuerna jag gjort skulle enligt vad Alvehus säger om 

strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju, vara semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren följer en intervjuguide med ett fåtal 

öppna frågor eller att man berör ett bredare tema som man samtalar kring. Detta skapar 

betydligt större möjligheter för informanten att påverka intervjuns innehåll, medan 

intervjuaren aktivt måste lyssna och arbeta med följdfrågor (2013, s. 83).  
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4.3 Dokumentanalys 

Enligt Justesen och Mik-Meyer används det i de flesta samhällsvetenskapliga 

undersökningar olika sorters dokument som en del av sitt empiriska material (2011, s. 

103). Det kan vara dokument som företag själva producerat, till exempel 

företagspolitiskt material, strategiredogörelse, marknadsföringsmaterial etc. (2011, s. 

105). Genom informanter har jag kommit i kontakt med opublicerade dokument man 

arbetat fram inom Helgebiblioteken. Det är dokument som bland annat beskriver 

visionen med samarbetet, olika gemensamma riktlinjer, organisationen och 

ansvarsområden. Dokument som har studerats till denna studie har varit HelGe-

bibliotekens överenskommelse om samarbetet 2013, mediegruppens lathund, 

dokumentation om HelGe-bibliotekens gemensamma organisation, dokumentation om 

HelGe-bibliotekens rutiner samt ett dokument om HelGe-samarbetets utveckling från 

2004-2007. Dokumenten har använts som komplement till intervjuerna.  

4.4 Genomförande 
Jag träffade de informanter som hade en fysisk intervju på en plats de själva valt ut. 

Intervjun inleds med det Kvale och Brinkmann kallar orientering (2009, s. 144). 

Återigen går jag igenom syftet och tanken bakom uppsatsen samt utformningen av 

frågorna. Jag nämner även att jag önskar att spela in intervjun och frågar om 

informantens godkännande. Jag frågar sedan om informanten vill klargöra något innan 

vi börjar med frågorna. Intervjuguiderna delades in i olika teman. De fysiska 

intervjuerna genomfördes på utsatt datum som vi kommit överens om. Vid de fysiska 

intervjuerna utgick jag från intervjuguiden men kunde under intervjuns gång innebära 

omformuleringar och att nya frågor lades till. Informanterna som hade fysisk intervju 

fick även tillgång till intervjufrågorna innan själva intervjun. Detta för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun. Intervjun som utgick från intervjuguide 1 tog 

omkring en timme medan den som utgick från intervjuguide 2 tog omkring 45 minuter. 

De som hade mejlintervju fick tillgång till frågorna så fort intervjuguiderna var klara. 

De fick en skriftlig orientering där jag återigen nämnde syfte, utformning av frågor och 

informerar om anonymitet i uppsatsen.  

4.5 Etik 
När det gäller frågan om etik menar Kvale och Brinkmann att det finns några etiska 

riktlinjer som brukar diskuteras, bland annat informerat samtycke och konfidentialitet 

(2009, s. 84). Ett informerat samtycker innebär att man informerar 

undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, risker och fördelar förenat 

med deltagandet och upplägget i stort. De ska även informeras att de deltar frivilligt och 

har rätt att dra sig ur. Informanterna informerades om syftet med undersökningen, att 

den färdiga uppsatsen publiceras, att alla informanter kommer hållas anonyma och att 

de frivilligt deltar i undersökningen. När det gäller konfidentialitet handlar det till stor 

del om frågan hur konfidentiella informanterna kan sägas vara. Samtliga informanter 

har varit införstådda med att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen. I uppsatsen 

nämner jag vilka bibliotek som ingår i samarbetet, men inte vid vilka bibliotek 

informanterna kommer ifrån då de skulle kunna göra det möjligt att avslöja vem 

eventuellt informanten är.  
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5 Resultat 
Nedan kommer jag att presentera empirin jag fick genom mina intervjuer samt material 

jag har fått tag i från informanterna. Informanterna är personer inom styrgruppen och 

mediegruppen då de kändes mest lämpade för att kunna svara på intervjufrågorna. 

Förutom empirin från intervjuerna så har jag även mediegruppens lathund, HelGe-

bibliotekens överenskommelse om samarbetet 2013, dokumentation om HelGe-

bibliotekens gemensamma organisation, dokumentation om HelGe-bibliotekens rutiner 

samt ett dokument om HelGe-samarbetets utveckling från 2004-2007. Detta är 

dokument jag har fått från informanterna. Jag har använt dokumenten som komplement 

till intervjuerna då de bland annat berör gemensamma riktlinjer, ansvarsområden, 

beskriver organisationen och samarbetets vision.  

 

5.1 Hur ser Helgebibliotekens resursfördelning ut? 
Något som kan vara viktigt att veta angående Helgebiblioteken är att varje kommun har 

kommunalt självstyre, alltså att var och en har sin egen kommunala budget.  

Enligt informant C kan aldrig biblioteken styra över varandra, inte ens styrgruppen. Det 

finns ett avtal kommunerna mellan, men eftersom man har olika politiker så kan de inte 

befalla varandra att göra saker och ting, ”utan det är ett samarbete som kräver öppenhet” 

samt att det bygger på en frivillighet och på ett givande och tagande. Det innebär också 

att biblioteken inte har någon gemensam inköpsrutin, ”utan var och en använder sin 

kommunala budget”. Informant B beskriver att man inom Helgebiblioteken har en 

fördelningsnyckel: ”vilket innebär att de större biblioteken bidrar med mer än de 

mindre”. Enligt dokumentationen om HelGe-bibliotekens gemensamma organisation så 

fördelas Helgebibliotekens gemensamma kostnader utifrån invånarantalet i respektive 

kommun. Både informant A och D menar att fördelningsnyckeln gagnar kommunerna, 

både stora och små, men informant D menar att det framförallt gagnar de små 

kommunerna: ”de skulle aldrig kunna haft råd med alla dessa faciliteter som erbjuds och 

som vi köper, allt är ju vansinnigt dyrt. Och det är något som alla bibliotek reagerar 

väldigt starkt på”. Enligt Informant D är man inom Helgebiblioteken  

i väldigt hög grad självförsörjande på medier eftersom man har de fria fjärrlånen, och i 

och med att man samarbetat så mycket så har det lett till att mycket av bibliotekens 

utvecklingsarbete sker inom Helgegruppen. 

 

Informant A beskriver att det flytande beståndet innebär att en bok blir placerad där den 

återlämnas och behöver inte skickas tillbaka till det ägande biblioteket. Mer specifikt 

beskriver informant D att det flytande beståndet gäller all utländsk litteratur som är 

böcker, inte Daisy och inte bok & CD. Det gäller även facklitteratur på utländska språk 

förutom engelska. Detta gäller både äldre och nyinköpt litteratur. Det finns däremot ett 

undantag och det gäller utländska körkortsböcker. Sedan är det deckare, CD-böcker och 

mp3 för vuxna som också är flytande. Informant A menar: ”att arbeta med flytande 

bestånd är ett sätt att göra våra medier ännu mer till allas medier”. Att arbeta med det 

flytande beståndet ska nu komma att utvärderas av en utomstående konsulent.  
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E-biblioteket är också en gemensam resurs. E-bibliotekets kostnad går även det via 

fördelningsnyckeln. Enligt informant D så hjälper länsbiblioteket att finansiera e-

bibliotekets databaser. Länsbiblioteket bestämmer inte vilka databaser som 

Helgebiblioteken ska ha utan oftast har man en representant med på mediegruppens 

möten. När det gäller e-böcker så är det något man abonnerar på och är något alla 

länsinvånare kan ta till godo. Enligt informant D är e-boksfrågan väldigt aktuell för 

Helgebiblioteken just nu. Idag har man ett avtal med Elib vilket innebär att biblioteken 

får betala för varje utlån. Kostnaderna har ökat väldigt mycket och därmed lett till 

diskussioner om hur man ska lösa problemet och hur man ska förhålla sig till det. 

Samtidigt är man inte nöjd med servicen som de avtal man idag har ger menar 

informant D. Det som är aktuellt nu är att Axiell erbjuder eHUB, vilket innebär att man 

kan ha utbudet på sin egen webb. Axiells eHUB är en lösning som gör det möjligt för 

biblioteken att behålla besökarna på bibliotekets webbplats oavsett om de lånar e-media 

eller reserverar fysiska böcker. I korthet innebär eHUB att låntagarna stannar kvar på 

bibliotekets webbplats vid e-bokslån istället för att skickas vidare till e-

boksleverantörens webbplats. E-lånen kommer att registreras i bibliotekssystemet och 

visas på användarens konto, i till exempel bibliotekets webbplats (Axiell, 2014b). Enligt 

informant C kommer detta leda till att katalogen flyter ihop smidigare så att användare 

inte behöver uppleva att de lämnar Helgebibliotekens webbsida och kommer till något 

helt annat när de läser e-böcker utan man kommer fortfarande att befinna sig i 

Helgebibliotekens katalog, samt att man kommer kunna se alla sina samlade lån, inte 

bara vilka fysiska böcker utan även vilka e-böcker man har. Det ska också möjliggöra 

att man kan synka in flera distributörer av e-böcker. Man har även strömmande e-

ljudböcker. Idag krävs internetuppkoppling för att kunna lyssna på e-ljudböcker men 

man arbetar för att de inte längre ska vara strömmande. Enligt informant C finns 

förarbete om detta men att allt inte är löst än. 

 

5.2 Vilka mål och riktlinjer har man med resursfördelningen? 
I Helgebibliotekens överenskommelse om samarbetet står det att:  

 
HelGe-bibliotekens vision är att erbjuda länsinvånarna en jämlik 
biblioteksservice med hög kvalitet oberoende av var man bor i länet. Det 

innebär att vi gemensamt med alla våra resurser på biblioteken ska ge 

länets invånare ett brett utbud av olika medier och information samt goda 

möjligheter till formellt och informellt lärande. Genom samverkan bidrar 
vi till ett livskraftigt Gävleborg, stärker samhällsutvecklingen och bidrar 

till att livskvaliteten ökar. 

 

Enligt informant D kan man säga att målet med samarbetet och resursfördelningen är att 

biblioteken ska öka utbud och kvalitet till länsinvånarna ”oavsett vart man bor 

någonstans inom länet så ska man ha samma service. Det ska vara enkelt och effektivt”. 

Vidare menar informant D att de även ska samordna deras resurser för att vinna 

ekonomiskt, även det är ett mål. Avsikten med det flytande beståndet är enligt informant 

D att ”öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet, att man i stor 

utsträckning ser sig som ett bibliotek, skapa en naturlig variation i det lokala 

bibliotekets utbud av medier, minska transporterna mellan biblioteken och minska den 
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manuella hanteringen av medier”. I dokumentet om HelGe-samarbetets utveckling från 

2004-2007 står det under beskrivningen av projektet att man vill: ”möjliggöra för ökad 

biblioteksservice i digitaliserad form. Öka kunskapen om samverkan inom IT-området. 

Öka användningen av e-tjänster”.  

 

Inom samarbetet finns en mediegrupp. Och där har man inga avtal. Enligt informant B 

så diskuterar man i mediegruppen allt som har med medier att göra, när det gäller inköp 

och urval. Enligt informant C är inte mediegruppen så detaljstyrd egentligen och att ett 

stort värde är att man träffas och tillsammans diskutera: ”det här 

kommunöverskridandet och utbytet av gemensam värdegrund. Det är mer diskussion än 

beslut, erfarenhetsutbyte och diskussion”. I och med att man träffas i grupperna så blir 

det lättare att prata med varandra eller att skicka ett mejl när något uppstår, utan att det 

blir uppståndelse. Oftast har mediegruppen möte två gånger per termin, men utöver det 

så har man mejl- och telefonkontakt. Även om någon representant inte kan medverka 

vid ett möte så har den ändå möjligheten att komma med synpunkter. Enligt informant 

C så har det varit mer uttalat muntligt än skriftligt vad mediegruppen innebär. Dock har 

styrgruppen satt ihop ett dokument där man kan se deras ansvarsområden. Enligt 

överenskommelsen står det att mediegruppen ansvarar för samordning av mediefrågor 

inom Helgebiblioteken. Till uppdraget hör till exempel frågor om:  

 Inköp och gemensam upphandling av medier 

 Digitala medieresurser  

 Bevarandefrågor  

 Transporter och frågor kring cirkulation av medier  

 Litteratur på invandrar- och minoritetsspråk  

De flesta frågor kring medier hamnar följdriktigt i denna grupp, men där diskussioner 

kan komma att bollas till styrgruppen. Tittar man på styrgruppens ansvar så står det i 

överenskommelsen att: 

Styrgruppens uppdrag är  

 att besluta om gemensam budget  

 att besluta om fördelningsnyckel  

 att besluta om årlig verksamhetsplan, innehållande gemensamma 

utvecklingsfrågor, utbildningar, marknadsföring samt samarbetsformer  

 att varje år följa upp ovanstående verksamhetsplan  

Enligt informant D fattas beslut som majoritetsbeslut där varje kommun har en röst. Det 

krävs att minst sex ledamöter är närvarande för att det ska vara beslutsmässigt, men 

även när det gäller styrgruppen så menar informant D att många beslut föregås av 

diskussioner.  

 

Det finns även riktlinjer för hur det ska gå till vid plocklista och reservation. Plocklista 

är en lista man går igenom som visar vilka böcker som har reserverats av användare. 

Enligt dokumentet om HelGebibliotekens rutiner står det att: ”Alla huvudbibliotek och 

filialer - ska ta en plocklista för den egna enhetsgruppens hämtställen flera gånger per 

dag”. Detta gör man för att se till att så många böcker och filmer som möjligt plockas i 

den egna kommunen. Samma sak gäller med fördel även vid exemplar reserverade titlar 
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i den egna kommunen. Dessa rutiner har man ”för att minska volymen i HelGe-

transporterna och korta ner väntetider för låntagare”. Sedan ska både huvudbiblioteken 

och filialerna även ta en plocklista för alla enheter i Helgesamarbetet. Då plockar man 

det som inte finns inne i hämtställets kommun. 

5.3 Vilka gemensamma strategier har man för resursfördelningen? 
För mediegruppen finns en lathund som är till för att vara en ”praktisk handledning för 

Helgebiblioteken gällande olika gemensamma rutiner inom mediehantering”. I 

handledningen står det bland annat om hur man kan hantera inköpsförslag samt om 

rutiner vid köbildning. Vid inköpsförslag står det att ”mediegruppen tipsar varandra 

informellt om ny media via mejl”. Inköpsförslag kan skickas till både större och mindre 

bibliotek men det är också tillåtet att avstå från inköp om man anser att man inte har råd 

eller anser att det inte finns ett behov. Enligt informant B ska mindre biblioteken kunna 

skicka ”smalare” förslag till de större biblioteken.  

 

Enligt informant B har man även gjort en inventering av utländsk litteratur på de olika 

biblioteken, där man kom fram till att behoven ändras över tid. Därför kan varje 

bibliotek försöka bevaka och köpa in till just sina ”specifika” språkgrupper. Enligt 

mediegruppens handledning kan det flytande beståndet föra med sig nya sätt att tänka 

vid till exempel inköp av utländsk litteratur. Biblioteken kan försöka att komplettera 

varandra genom att inte köpa in samma böcker utan istället försöka sprida ut inköpen på 

fler titlar. Att just den utländska litteraturen kan cirkulera är en bra sak menar informant 

C. Blir det ett plötsligt tryck på ett språk kan man låna in från andra. Det kan vara svårt 

för en kommun att tillgodose ett stort behov av ett språk. Sedan kanske det blir tryck på 

ett annat språk några månader sedan och då är det bra att inte sitta fast med ett bestånd, 

utan att det kan skrifta.  

 

Enligt både informant A och C hjälper man varandra att bevaka köer. Enligt 

mediegruppens handledning ska man regelbundet kontrollera köerna. Om ett bibliotek 

väljer att avstå från inköp på grund av kvalitetsskäl, men har egna låntagare som köar på 

titeln, kan de behöva ompröva deras inköpsbeslut. Enligt informant A ska 

mediegruppen tillsammans ta ansvar för köer och om fler exemplar behövs köpas in, 

men med hänsyn till sin kommuns budget.  

 

Enligt informant C är det meningen att mediegruppens handledning ska uppdateras 

efterhand. Handledningen är väldigt schematiskt och har inga detaljer. När man kommer 

på något som berör mediegruppen så ska det läggas till. Både informant B och D 

nämner att man har resonerat kring en gemensam medieplan för Helgesamarbetet, men 

enligt informant B så är det svårt att ha en regelrätt medieplan när man styrs av olika 

dokument beroende på vilken kommun man tillhör. Enligt både informant B och D har 

man även diskuterat om biblioteken ska ha specifika ansvarsområden i framtiden, men 

är en ganska lös diskussion än så länge. 

 

Ytterligare något som mediegruppen kan komma att arbeta mer med är urval. Det vill 

säga att det urval av e-böcker som kommer finnas. Mest kan det komma att handla om 
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att välja bort litteratur. Enligt informant C ska man specialisera sig lite mer på vilka 

förlag som är seriösa. Idag kommer det in så mycket, men det är ingen som gör något 

kvalitetsurval när det gäller förlag. Idag har man egentligen ingen koll på vilken ny 

litteratur som kommer in till Elib och även om det inte varit några stora problem kring 

det så är det något man vill ska bli bättre.  

 

En av frågorna jag ställt vid intervju är vilka beståndsdelar som behövs för att ett 

bibliotekssamarbete ska kunna arbeta gemensamt med resurser. Informant A menar att 

de finns ett solidariskt tänkande. Informant B menar att det behövs ett öppet sinne och 

en känsla för att hjälpa varandra och stötta varandra. Informant C nämner acceptans, 

tilltro och öppenhet samt att man känner varandra, att man träffas vid möten och har lätt 

att kontakta varandra. Enligt informant D är inställningen viktigt och att det finns en 

form av värdegemenskap: ”för att det gör att det blir så mycket lättare då”. Vidare 

menar informant D att det inte bara ska handla om deras egen bekvämlighet och syn på 

saker och ting utan: ”det här gör vi för att det är ett användarperspektiv”. Ytterligare 

något som är viktigt är att de finns en bra organisation. Det behövs även uthållighet och 

att man tillför ny kunskap. Informant D menar också att det varit fantastiskt bra att ha 

något konkret att samarbeta kring, att man arbetar kring och löser konkreta problem. 

 

5.4 Vilka utmaningar har man stött på med resursfördelningen? 
Enligt informant C kan en utmaning vara e-böckerna: ”därför att ingen av de ingående 

kommunerna tror jag har fått höjt medieanslag. Men ändå ska man klämma in e-

medierna. Det har ju beslutats om att det ska stå under medier, för de är ju medier. Det 

är en utmaning”. När jag frågar om det varit en stor ökning av e-böcker menar 

informant C att det ökar successivt. Det finns en spärr för e-böcker: ”ett tak som den når 

upp i” och det har hänt att taket blivit uppnått. Då måste man göra en bedömning om 

man har råd att höja taket lite till för den perioden. Sker det att taket blir nått så påverkar 

det alla bibliotek i samarbetet. E-böckerna är en kostnad man inte kan planera, man kan 

inte riktigt veta hur det kommer att slå. Låntagare får bara låna ett visst antal böcker per 

vecka. Det är biblioteken själva som sätter begränsningen. Även informant D nämner att 

finansieringen av e-medier är en stor utmaning där man måste ställa kostnaderna för e-

medierna i relation till kostnaderna för de tryckta medierna. Eftersom e-medier ökar så 

gäller det för biblioteken att prioritera.  

  

Helgebiblioteken står även under vissa upphandlingsregler, vilket innebär att de inte får 

handla hur de vill. Enligt informant C så kan det bli svåra utfall ibland, något de varit 

med om. Vid en tidigare upphandling där ett förlag tog på sig att sälja ljudböcker och 

filmer fungerade det inte alls bra och blev aldrig bra under hela den perioden som de 

hade avtal med det förlaget, samtidigt som det blev dyrt. Ytterligare en utmaning som 

nämns som kan påverka de i mediegruppen och de som sköter inköp är det med olika 

format. Informant C menar att det kan bli en utmaning när material hanteras i många 

olika former men att medieanslaget är densamma. Informant C berättar att hen brukar 

tänka på lite olika sätt: ”om vi säger att det är ljudbok och mp3, då kan jag titta hur det 

ser ut i Helge, finns det ljudbok och mp3 och finns det bara det ena så kanske jag köper 
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det andra så att hela systemet har båda”. Eller så tittar hen på köerna och vart just deras 

låntagare ligger: ”ligger de på ena eller andra så stöttar jag upp där de finns”. Ytterligare 

en diskussion som kommit upp då och då är frågan om tv-spel. Detta är det bara några 

få bibliotek som har, men de som har de vill gärna att fler börja köpa in. Eftersom de 

bara är få bibliotek som har tv-spel så har man gjort så att det inte går att lägga 

reservationer. Dock menar de som har tv-spel att det gett dem helt nya låntagare och 

skulle fler köpa in tv-spel så skulle man kunna ändra så att det går att lägga 

reservationer. Informant D nämner att man under resans gång har haft olika 

överväganden och speciellt en del som man pratade mycket om: ”och det var ju 

framförallt filmer. Förr var det ju vissa kommuner som tog betalt för det och vissa 

gjorde det inte, och vissa kunde ju liksom ha film eftersom de tog betalt”. Det vill säga 

att intäkterna finansierade mediet. Detta var något man kanske inte kom riktigt överens 

om. Det slutade med att majoriteten röstade mot att man skulle få ta betalt. 

 

När det gäller det flytande beståndet så kan det bli så att flera exemplar av samma titel 

hamnar hos ett bibliotek. Därför måste man aktivt gå igenom avdelningarna med 

flytande bestånd, framförallt deckare och ljudböcker och skicka tillbaka till det ägande 

biblioteket om man ser att man har flera exemplar. Sedan menar informant C att vissa 

filialer upplever att om låntagare inte är aktiva och reserverar så får de lite titlar i hyllan. 

Även informant D nämner att en del farhågor kring det flytande beståndet faktiskt har 

besannats: ”inte bara på de mindre biblioteken, men att de större bibliotekens böcker 

skulle stanna på de mindre biblioteken och även motsatta farhågor”.  

 

Enligt informant C vill de större biblioteken inte satsa lika mycket på standardvara: 

”utan istället vill de som är stora stå för bredd, att det ska finnas hela bredden för oss 

allihop att ta ifrån. Det är ett ställningstagande man har gjort, men som kan få lite 

konsekvenser”. Mindre enheter kan kanske uppleva att det är orättvist när de ser att flera 

låntagare från en större enhet står i kö på en bok som den stora enheten bara köpt in ett 

exemplar av, men sedan kanske en låntagare från en liten enhet vill ha en bok som 

endast finns på en av de större enheterna. De större enheterna försöker breda ut sig mer 

ämnesmässigt, både när det gäller smalare litteratur och djupare facklitteratur.  

 

Informant C nämner att man kan upptäcka saker som kan skapa diskussioner. Ett 

exempel är det om korttidslån på exemplar när man bara har ett exemplar av titeln. Då 

måste man också ha ytterligare ett exemplar som man låter cirkulera. Sedan är det 

diskussionen om långserier. Enligt mediegruppens handledning så är det varje enskilt 

biblioteks beslut om de vill börja köpa in en långserie, men att de inte kan kräva att 

andra bibliotek sedan ska ta vid och fortsätta köpa in. Ett bibliotek kan inse att det blir 

dyrt att fortsätta köpa in en serie samt att de sällan får ha serien i hyllan för att den 

cirkulerar hela tiden. Har ett bibliotek börjat köpa in en serie så finns den att reservera 

och när låntagare upptäckt serien så vill de ofta fortsätta läsa den. Nationalencyklopedin 

definierar långserier som ”masspridd litteratur där samma huvudperson(er) utan att 

nämnvärt förändras uppträder i likartade […] situationer i en följd av böcker”. 

(Nationalencyklopedin, 2014). Exempel från Helgekatalogen är Laila Brendens serie 

Fjällrosor som består av över 20 böcker.  
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Informant D menar att: ”den största utmaningen det är nog ändå naturligtvis de att vi 

alla kan bidra till vårt gemensamma samarbete. Och det handlar dels om ekonomiska 

resurser men det handlar också om personal resurser”. Det är många medarbetare inom 

Helgebiblioteken som lägger ner arbetsinsatser för samarbetet, om det då blir 

neddragning av personal och så vidare så kommer det att påverka samarbetet.  
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6 Analys 
Nedan kommer jag att ställa det empiriska resultatet mot de teorier som presenterats i 

teoriavsnittet.  

 

6.1 Nyckelfrågor och nivå av integration 
Kanter beskriver hur samarbeten mellan företag kan variera genom tre olika kategorier 

(1994, s. 98). När det gäller Helgebiblioteken kan de placeras i kategorin ”mutual 

service consortia”. Det innebär att liknande företag inom liknande verksamhetsområde 

slår samman deras resurser då det med fördel kan ge möjlighet att komma åt resurser 

som är för dyrt att förvärva ensam. Inom Helgesamarbetet har man fördelningsnyckeln 

där samarbetets gemensamma kostnader fördelas utefter kommunernas invånarantal, 

eftersom kommunerna inom Helgesamarbetet har var och en sin egen kommunala 

budget. Samarbetet gagnar alla kommuner men framförallt de små som får tillgång till 

resurser och tekniker som annars kan innebära för stora kostnader. Idag bygger 

Helgebibliotekens resursfördelning på ett gemensamt bestånd som cirkulerar genom ett 

regelbundet transportsystem, ett specifikt utvalt flytande bestånd samt ett e-bibliotek 

innehållande e-medier och andra digitala tjänster.  

 

Rowley presenterar en checklista med nyckelfrågor ett samarbetande nätverk behöver 

åtgärda. För det första behövs ett pågående syfte:”without a clear purpose to which 

members can commit, the network will fall apart” (2011a, s. 217). Enligt Kanter är en 

fundamental aspekt vid kollaboration att de samarbetande parterna i slutändan anser att 

ett framgångsrikt samarbete skapar nytt värde tillsammans (1994, s. 97). 

Helgebiblioteken har en tydligt formulerad vision där de vill ”erbjuda länsinvånarna en 

jämlik biblioteksservice med hög kvalitet oberoende av var man bor i länet. Det innebär 

att vi gemensamt med alla våra resurser på biblioteken ska ge länets invånare ett brett 

utbud av olika medier och information samt goda möjligheter till formellt och informellt 

lärande”. Ett annat mål är att vinna ekonomiskt genom att samordna resurserna. Man 

kan utifrån detta se det flytande beståndet som ett delmål där avsikten är att ”öka 

användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet, att man i stor utsträckning ser sig 

som ett bibliotek, skapa en naturlig variation i det lokala bibliotekets utbud av medier, 

minska transporterna mellan biblioteken och minska den manuella hanteringen av 

medier”. Ytterligare ett syfte med samarbetet var att man ville göra det möjligt för en 

ökad biblioteksservice i digital form, samt öka användningen av e-tjänster. Enligt 

informant C kan man se en successiv ökning av e-böcker. På e-biblioteket erbjuder man 

förutom e-böcker även strömmande e-ljudböcker, e-musik samt olika databaser. E-

biblioteket är en gemensam resurs där kostnaderna går via fördelningsnyckeln. Man får 

även hjälp av länsbiblioteket att finansiera databaser. Resultatavsnittet visar att det finns 

en vilja att förbättra tillgängligheten till e-medier. Bland annat är Axiells eHUB en 

aktuell diskussion som skulle innebära att Helgebibliotekens katalog flyter ihop 

smidigare genom att användare inte längre behöver lämna Helgebibliotekens katalog för 

att komma till e-böckerna samt att man skulle få en bättre överblick över sina lån. Enligt 

informant C har man även diskuterat att man vill arbeta mer med urvalet av e-böcker 
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och att man får en bättre koll på den nya litteratur som kommer in. Även strömmande e-

ljudböcker vill man bli mer tillgängligt genom att inte längre vara strömmande. 

 

Enligt Rowley behöver samarbetande nätverk också organisation och samordning: 

”members need to understand how the network objectives are to be achieved […] and 

everyone’s roles in achieving those objectives” (2011a, s. 217). Enligt Kanter kan de 

mest produktiva samarbeten uppnå olika nivåer av integration. En nivå är operativ 

integration, vilket gör det möjligt för medarbetarna att utföra det dagliga arbetet genom 

att snabbt få tillgång till den information, de personer eller de resurser de behöver för att 

kunna utföra sina dagliga uppgifter (1994, s. 106). Om man studerar Helgebibliotekens 

organisation är det huvudsakligen mediegruppen som arbetar med mediefrågor, men 

kan innebära diskussion tillsammans med styrgruppen. Organisationer behöver 

ledarskap. Det kan utgöras av en individ eller en grupp men måste vara befogad att lösa 

problem eller konflikter som annars kan äventyra samarbetets strategiska mål (Rowley, 

2011a, s. 217). Inom Helgesamarbetet har man styrgruppen som består av alla 

bibliotekschefer från de olika kommunerna. Deras uppdrag är att: 

 att besluta om gemensam budget  

 att besluta om fördelningsnyckel  

 att besluta om årlig verksamhetsplan, innehållande gemensamma 

utvecklingsfrågor, utbildningar, marknadsföring samt samarbetsformer  

 att varje år följa upp ovanstående verksamhetsplan 

Det finns även riktlinjer för beslutsfattning. Enligt informant D fattas beslut som 

majoritetsbeslut där varje kommun har en röst. Det krävs att minst sex ledamöter är 

närvarande för att det ska vara beslutsmässigt. Informant D menar dock att många beslut 

föregås av diskussioner.  

 

Enligt Rowley är en viktig aspekt vid innovation att utveckla specifika grupper. Grupper 

som man har satt ihop för specifika uppgifter. Det är uppgiften som definierar gruppen 

men även “who is in the team, what their roles are, how they should work together, and 

the nature of the processes in which they are involved” (2011b, s. 258). Inom 

Helgebiblioteken har man utvecklat en mediegrupp. Enligt HelGebibliotekens 

överenskommelse är det mediegruppen som ansvarar för frågor om:  

 Inköp och gemensam upphandling av medier 

 Digitala medieresurser  

 Bevarandefrågor  

 Transporter och frågor kring cirkulation av medier  

 Litteratur på invandrar- och minoritetsspråk  

Inom mediegruppen diskuterar man allt som har med medier att göra men det finns 

inget avtal. Enligt informant C är man inte så detaljstyrd. Det som istället är av stort 

värde är att man träffas och tillsammans diskuterar: ”det är mer diskussion än beslut, 

erfarenhetsutbyte och diskussion”. Genom att man träffas i grupp blir det lättare att ta 

kontakt med varandra och diskutera när något uppstår, utan att det blir uppståndelse. 

Enligt Kanter kan inte samarbeten styras av formella system, utan det som krävs är 

mellanmänsklig kontakt och en intern infrastruktur (1994, s. 97). Rowley menar 
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däremot att när det handlar om att hantera innovations processer är det viktigt att inse att 

befintliga organisationer är utformade för att stödja den dagliga verksamheten inom den 

egna organisationen och kanske inte är strukturerad för att främja, till exempel 

kommunikation, resursfördelning och gemensamt arbete inom arbetsgrupper riktat mot 

innovation (2011b, s. 256). 

 

Riktlinjer för mediehantering berör inte bara medlemmar i mediegruppen eller 

styrgruppen utan all bibliotekspersonal. Det finns även riktlinjer och rutiner för 

plocklista och reservationer, vilket både huvudbibliotek och filialer ska arbeta utefter. 

Genom att försöka plocka så många böcker, ljudböcker och filmer som möjligt i den 

egna kommunen samt att exemplar reservera i den egna kommunen försöker man 

”minska volymen i HelGe-transporterna och korta ner väntetider för låntagare”. Enligt 

Rowley kan samarbetande nätverk inte fungera utan medlemmar som är motiverade att 

delta. Medlemmar kan ha olika nivåer av delaktighet och olika nivåer av insats kan 

krävas vid olika tidpunkter, men medlemmar måste vara villiga att göra insatsen som 

krävs av dem (2011a, s. 217).  

 

Enligt Kanter sker ett aktivt samarbete när företag utvecklar mekanismer, struktur, 

processer och kompetens som hjälper till att bemästra organisatoriska och 

mellanmänskliga skillnader för att kunna uppnå ett verkligt värde med samarbetet. På 

olika nivåer kan man säkerställa kommunikation, samordning och kontroll (1994, s. 

105). Inom Helgebiblioteken finns ingen regelrätt medieplan. Enligt både informant A 

och D är det något man har resonerat kring men enligt informant B är det svårt att ha en 

regelrätt och gemensam medieplan när man styrs av olika dokument i de olika 

kommunerna. Emellertid har man diskuterat om biblioteken ska ha specifika 

ansvarsområden i framtiden, men är än så länge en ganska lös diskussion. Det finns 

däremot en lathund för mediegruppen som är till för att vara en ”praktisk handledning 

för Helgebiblioteken gällande olika gemensamma rutiner inom mediehantering”. 

Handledningen beskriver bland annat om hur man kan hantera inköpsförslag samt 

rutiner vid köbildning. Under inköpsförslag står det att ”mediegruppen tipsar varandra 

informellt om ny media via mejl”. Inköpsförslag kan skickas till både större och mindre 

bibliotek men det är också tillåtet att avstå från inköp om man anser att man inte har råd 

eller anser att det inte finns ett behov. Enligt informant B ska mindre biblioteken kunna 

skicka ”smalare” förslag till de större biblioteken. Enligt handledningen ska man även 

regelbundet kontrollera köerna. Enligt informant A ska mediegruppen tillsammans ta 

ansvar för köer och om fler exemplar behövs köpas in. Om ett bibliotek väljer att avstå 

från inköp på grund av kvalitetsskäl men har egna låntagare som köar på titeln kan de 

behöva ompröva deras inköpsbeslut. Ytterligare två nivåer av integration som Kanter 

nämner är strategisk integration, vilket innebär att de högsta ledarna har en fortsatt 

kontakt där man diskuterar bredare mål och förändringar, medan taktisk integration 

innebär att till exempel professionella och mellanchefer tillsammans utvecklar planer 

för hur man ska arbeta med ett specifikt projekt och gemensamma aktiviteter, för att 

kunna identifiera organisatoriska förändringar eller system förändringar som kommer 

länka företagen bättre eller för att överföra kunskap (1994, s. 106).  Enligt informant C 

är det meningen att mediegruppens handledning ska uppdateras efterhand. 
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Handledningen är väldigt schematiskt och har inga detaljer, men ska uppdateras när 

något som berör mediegruppen behöver läggas till.  

 

Ytterligare en kategori handledningen berör är den utländska litteraturen som idag ingår 

i det flytande beståndet. Enligt mediegruppens handledning kan det flytande beståndet 

föra med sig nya sätt att tänka vid till exempel inköp av utländsk litteratur. Enligt 

informant B har man gjort en inventering av den utländska litteraturen på de olika 

biblioteken och sett att behoven ändras över tid. En strategi vid inköp är att varje 

bibliotek försöker bevaka och köpa in till just sina specifika språkgrupper. Biblioteken 

kan även försöka komplettera varandra genom att inte köpa in samma böcker, utan 

istället försöka sprida ut inköpen. Enligt informant C är cirkulationen av utländsk 

litteratur en bra sak. Skulle de bli en plötslig efterfrågan på ett språk kan man låna in 

från de andra biblioteken. Det kan vara svårt för en kommun att tillgodose ett stort 

behov av ett språk samt att det är bra att inte sitta fast med ett bestånd om efterfrågan på 

språk skulle ändra.  

 

6.1.1 Centrala beståndsdelar  

Inom teorin nämner man även andra viktiga aspekter som behövs för att samarbeten 

effektivt ska kunna nå utsatta mål och hitta ett värde i att samarbeta tillsammans. Kanter 

menar att en fundamental aspekt vid samarbete är att det ska handla om mer är bara 

fördelar, utan ska vara ett levande system som utvecklas, och detta successivt efter sina 

möjligheter (1994, s. 97). En av frågorna som ställdes vid intervju var vilka 

beståndsdelar informanten ansåg behövs för att ett samarbete ska kunna arbeta 

gemensamt med resurser. Informant A nämner ett solidariskt tänkande. Informant B 

nämner ett öppet sinne och en känsla för att hjälpa och stötta varandra. Även informant 

C nämner öppenhet men även acceptans och tilltro, samt att man känner varandra, 

träffas och har lätt att kontakta varandra. Enligt Rowley behövs kommunikation. 

Kommunikationsprocesser och kommunikationskanaler är viktiga aspekter för att bygga 

relationer och förtroende (2011a, s. 217). Informant D nämner att inställningen är 

viktig, att det finns en form av värdegemenskap. Det behövs även en bra organisation 

och att det tillförs ny kunskap. Ytterligare en utav Kanters nivåer som visar på ett 

produktivt samarbete är mellanmänsklig integration vilket är det som bygger en 

nödvändig grund för att kunna skapa ett framtida värde. När relationen mellan 

samarbetande parter mognar växer ett mellanmänskligt band mellan parterna i både 

omfattning och täthet (1994, s. 106).  

 

6.2 Innovativt samarbete 
Jennifer Rowley diskuterar innovativa förändringar inom bibliotek, något som kan 

variera. Enligt Rowley är innovationer inom biblioteksverksamheten i de flesta fall 

serviceinnovationer, där man vill öka fördelarna till användare (2011a, s. 209). 

Innovationer kan drivas direkt av nya tekniska möjligheter medan andra innovationer 

inte är särskilt påverkade av teknikplattformar utan att biblioteken mer vill representera 

innovationer genom samhällsengagemang (2011b, s. 251). Helgebiblioteken är ett 

projekt som började med att man ville utöka samarbetet kring ett gemensamt 
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biblioteksdatasystem och katalog, samt att man ville öka servicen i digitaliserad form. 

Idag är samarbetet stort och innebär att mycket av bibliotekens utvecklingsarbete sker 

inom Helgegruppen, vilket lett till att man idag i väldigt hög grad är självförsörjande på 

medier. Idag har man ett gemensamt bestånd samt att man har en gemensam webb där 

man erbjuder olika e-tjänster. Samarbetet har även valt att införa ett flytande bestånd på 

en del avdelningar för att ytterligare öka tillgängligheten för användarna. Resultatet 

visar att det är ett projekt som har påverkat hela organisationer och deras struktur, deras 

resursfördelning och deras arbetsroller. Resultatet visar även att Helgebibliotekens 

resursfördelning till stor del bygger på att ha användarna och samhället i fokus, samt att 

man gemensamt effektiviserar den service man erbjuder genom att aktivt arbeta 

tillsammans för att förbättra den resursfördelning man idag har. Innovation kan antingen 

vara radikal eller inkrementell. Radikal innovation innebär grundläggande förändringar 

som ofta genomförs i samband med projekt där man utvecklar en ny produkt eller 

tjänster. Radikal innovation kan påverka en hel organisationskultur, strukturer, resurser 

och arbetsroller (2011b, s. 255).  

 

En annan faktor som enligt Rowley kan påverka vilken nivå av innovation och 

kreativitet som ett samarbete kan uppnå är den relativa likheten mellan de samarbetande 

organisationerna. En nivå som Rowley beskriver är när organisationer i stort sätt har 

samma bakgrund och kontext och där samarbetet ofta handlar mer om att förbättra en 

redan befintlig praktik. Fokus ligger på inkrementell innovation (2011a, s. 213). 

Inkrementell innovation innebär tillägg till en tidigare innovation utan att man ändrar 

det huvudsakliga konceptet (2011b, s. 255). Resultatet visar att man inom 

Helgebiblioteken gemensamt arbetar för att lösa praktiska problem och förbättra tidigare 

koncept utefter de avtal man har inom samarbetet. Man har till exempel skapat riktlinjer 

för hur det ska gå till vid reservationer och plocklista, detta för att effektivisera arbetet 

med det gemensamma beståndet som går mellan biblioteken, både för att korta ner 

väntetider för låntagare och för att minska volymen i transporterna. Det finns en 

praktisk handledning för olika gemensamma rutiner inom mediehantering, bland annat 

hantering av inköpsförslag, rutiner vid köbildning och det flytande beståndet. När det 

gäller det flytande beståndet har Helgesamarbetet lagt fokus på de avdelningar där 

behovet och efterfrågan är störst. Även e-bokstjänsten är något man vill förbättra, både 

själva tjänsten genom att få den mer förenad med Helgekatalogen genom Axiells eHUB, 

men även att arbeta mer med urval. Det som är viktigt i ett samarbete på en sådan nivå 

enligt Rowley är att dela erfarenheter och information, att utveckla tillit och öppenhet 

samt att det finns ett gemensamt engagemang (2011a, s. 213). Rowleys teori gör det 

möjligt att argumentera kring vilken nivå Helgebibliotekens resursfördelning ligger på, 

vilket stödjer förmågan att se utsträckningen av deras samarbete, speciellt när det gäller 

resurser. Helgesamarbetet kan utefter Rowleys teori upplevas som både radikal och 

inkrementell. Arbetet kring resursfördelningen kan ses som inkrementell innovation 

genom att man gemensamt arbetar för att lösa praktiska problem och förbättra tidigare 

koncept utefter de avtal man har inom samarbetet, medan samarbetet i stort kan ses som 

radikal innovation på de sätt det har påverkat hela organisationer och på de sätt 

samarbetet bygger på en vilja att öka servicen till samhället och användarna och att det 

finns en gemensam vilja att effektivisera den service man erbjuder genom att aktivt 
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arbeta tillsammans. Rowley understryker dock att vissa samarbetande nätverk är mer 

långvariga och har ett annat syfte utöver innovation. Det kan handla om organisationer 

som samarbetar som svar på en specifik möjlighet eller ett problem (2011a, s. 216).  

 

6.3 Utmaningar och hinder 
Enligt Informant D är en stor utmaning att alla kan vara med och bidra till det 

gemensamma samarbetet: ”det handlar dels om ekonomiska resurser men det handlar 

också om personal resurser”. Inom Helgebiblioteken finns det många medarbetare som 

lägger ner arbetsinsatser för samarbetet, om det då blir neddragningar av personal och så 

vidare så kommer det att påverka samarbetet. Enligt Rowley är det hinder som kan 

uppstå. Samarbeten kan bromsas av till exempel budgetkontroller eller organisatoriska 

strukturer. Olika parter i ett samarbete kan ha olika myndighetsnivåer i den egna 

organisationen samt olika beslutsprocesser som kan komma att hindra eller fördröja ett 

samarbetes utveckling (2011a, s. 219). Helgebiblioteken står även under vissa 

upphandlingsregler, vilket innebär att de inte får handla hur de vill. Enligt informant C 

så kan det bli svåra utfall ibland, något man varit med om efter en upphandling. Enligt 

Rowley finns det ofta specifika hinder inom den offentliga sektorn. Organisationer inom 

den offentliga sektorn är ofta strukturerade att utföra sin huvuduppgift på ett stabilt och 

strukturerat sätt. Begränsningar genom lagstiftning och regelverk är enligt Rowley ett 

hinder inom den offentliga sektorn (2011a, s. 222).  

 

Finansieringen av e-medier är också en utmaning för Helgebiblioteken. Enligt informant 

C är det en utmaning därför: ”att ingen av de ingående kommunerna tror jag har fått höjt 

medieanslag. Men ändå ska man klämma in e-medierna. Det har ju beslutats om att det 

ska stå under medier, för de är ju medier. Det är en utmaning”. Informant D nämner att 

man måste ställa kostnaderna för e-medier i relation till kostnaderna för de tryckta 

medierna. Men e-böckerna är en kostnad man inte kan planera eftersom man inte riktigt 

kan veta hur mycket det kommer att lånas under en period. Når biblioteken spärren som 

är satt för utlån under en viss period kan inga användare inom Helgebiblioteken låna e-

böcker tills spärren höjs.  

 

Inom Helgebiblioteken har man även stött på en del utmaningar med det flytande 

beståndet. Förutom att det kan innebära att flera exemplar av samma titel kan hamna 

hos ett bibliotek så har enligt informant D en del farhågor kring det flytande beståndet 

faktiskt besannats: ”men att de större bibliotekens böcker skulle stanna på de mindre 

biblioteken och även motsatta farhågor”. Enligt informant C kan vissa filialer även 

uppleva att om inte låntagare är aktiva och reserverar så får de lite titlar i hyllan.  

 

Ytterligare ett ställningstagande man gjort inom Helgebiblioteken enligt informant C är 

att de större biblioteken inte satsar lika mycket på standardvara: ”utan istället vill de 

som är stora stå för bredd, att det ska finnas hela bredden för oss allihop att ta ifrån. Det 

är ett ställningstagande som kan få lite konsekvenser”. En mindre enhet kan kanske 

uppleva orättvisa när de ser att större bibliotek har flera låntagare i kö på en bok som de 

bara köpt in ett exemplar av. Däremot kanske en låntagare från en liten enhet vill ha en 
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bok som endast finns på ett större bibliotek. En strategi man har är att de större 

enheterna försöker breda ut sig mer ämnesmässigt, både när det gäller smalare litteratur 

och djupare facklitteratur.  

 

Enligt Kanter upptäcker samarbetade parter ofta operativa eller kulturella skillnader. 

Operativa olikheter kräver bearbetning och ofta mer kommunikation än någon väntat 

nödvändigt (1994, s. 104f). Kanters sista nivå av integration är kulturell integration, 

vilket kräver att de samarbetande parterna har en kommunikationsförmåga och en 

kulturell medvetenhet för att överbrygga meningsskiljaktigheter (Ibid., s. 106). Även 

Helgebiblioteken har hamnat i längre diskussioner inom samarbetets gång. Bland annat 

när det gäller utlån av film. Tidigare var det så att vissa kommuner tog betalt för att låna 

ut film medan vissa inte gjorde det. På grund av det kunde vissa bibliotek ha film 

eftersom intäkterna finansierade filmerna. Detta var något man inte riktigt kom överens 

om. Inom all kollaboration behövs framgångsrik konfliktlösning. Olika parter i ett 

samarbete kan ha olika intressen eller söker olika fördelar med att delta. Inom samarbete 

är därför framgång kritiskt beroende av att man förhandlar mot fördelar som berör alla 

(Rowley, 2011a, s. 217). Dock kan man inte alltid komma överens om en lösning som 

passar alla. I Helgebibliotekens fall när det gäller utlån av film beslutade majoriteten att 

man inte skulle fortsätta ta betalt för utlån.   

 

Ytterligare något som kan skapa diskussion är när någon enhet inte följer direktiv som 

man enats om. Informant C nämner korttidslån. Om man bara har ett exemplar av en 

titel så får den inte stå som korttidslån, då måste man också ha ytterligare ett exemplar 

som man låter cirkulera. Sedan har även långsserierna skapat en del diskussion. Enligt 

mediegruppens handledning så är det varje enskilt biblioteks beslut om de vill börja 

köpa in en långserie, men att de inte kan kräva att andra bibliotek sedan ska ta vid och 

fortsätta köpa in. Har ett bibliotek börjat köpa in en serie så finns den att reservera och 

när låntagare upptäckt serien så vill de ofta fortsätta läsa den. Tv-spel är också en media 

man har diskuterat då och då. Enligt de bibliotek som köper in tv-spel har det lett till 

fördelen att få nya låntagare, men det är bara få bibliotek som köper in och på grund av 

det har man beslutat att det är för lite för att göra det möjligt att reservera. De bibliotek 

som köper in vill gärna se att fler bibliotek också gör det så att låntagare kan börja lägga 

reservationer, men det är upp till resterande bibliotek att överväga. En utmaning när det 

gäller inköp är de olika format som finns och efterfrågas. Informant C menar att det kan 

bli en utmaning när material hanteras i många olika former men att medieanslaget är 

densamma. Informant C menar att hon vid inköp brukar titta på vad som redan finns i 

systemet eller hur köerna ser ut och vad deras låntagare reserverar för format.  
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7 Diskussion 
Här diskuterar jag det jag hittade under resultat och analys. Här återskyter jag till 

frågeställningarna i början av uppsatsen och även till den tidigare forskningen. Den 

övergripande frågan är hur man i Helgesamarbetet arbetar med sin resursfördelning 

utefter mål, riktlinjer och strategier. 

 

Jag ställde inledningsvis upp fyra frågeställningar. Den första frågan gällde 

resursfördelningen och hur den ser ut när det gäller medier och tjänster. Den 

resursfördelning man har idag är ett gemensamt bestånd som färdas mellan biblioteken 

genom ett regelbundet transportsystem. Det gemensamma beståndet finns samlat i 

samarbetets gemensamma biblioteksportal där man även kan finna e-tjänsterna. Att 

utveckla en gemensam biblioteksportal visar enligt Bailey-Hainer et al på initiativ och 

strategi mellan de samarbetande biblioteken när det gäller resursfördelning (2014, s. 8). 

En direkt konsortieform för utlåning utgör grunden för resursfördelning och är en 

nyckelstrategi som gör det möjligt för bibliotek att ge tillgång till mer material än den 

som finns tillgänglig i den egna samlingen (Breeding, 2013a, s. 33, 2013b, s. 5). Inom 

det gemensamma beståndet har man även ett flytande bestånd på en del avdelningar där 

behov och efterfrågan är stort. Genom de fria fjärrlån som finns inom Helgebiblioteken 

har man i hög grad blivit väldigt självförsörjande på medier. Enligt Breeding kan 

bibliotek som genom avtal delar resurser tillgodose åtminstone någon procent av 

användarnas behov till en lägre kostnad och snabbare än den traditionella fjärrlån 

tjänsten. Genom att förena sina resurser kan bibliotek vinna flera fördelar. Att fördela 

resurser över en större grupp av bibliotek kan öka storleken på samlingen avsevärt samt 

att det kan minska kostnader och antal förfrågningar för traditionellt fjärrlån (2013b, s. 

6f). Inom Helgesamarbetet har man utvecklat en fördelningsnyckel som är till fördel för 

alla kommuner, både stora och små, men framförallt de små enheterna som annars 

aldrig skulle ha råd med alla faciliteter som idag erbjuds. Även om resursfördelning 

genom avtal innebär att man inte kan erbjuda en omfattande nivå av resurser tillgängligt 

globalt så upprättas en resurssamling mycket större än vad de deltagande biblioteken 

skulle kunna uppnå ensam (Ibid.).  

 

E-biblioteket är också en gemensam resurs för Helgebiblioteken. Inom e-biblioteket 

finns databaser, strömmande e-ljudböcker, e-böcker och e-musik. Enligt Breeding är e-

boken en stor utmaning för bibliotek. Då intresset för e-böcker ökar, vill biblioteken 

hitta tillfredställande modeller till tjänsten. Hur e-böcker ska passa i resursfördelning 

förblir dock en svårare utmaning enligt Breeding (2013a, s, 33). Inom Helgebiblioteken 

är e-böcker och de andra e-tjänsterna en gemensam resurs då samarbetet har en 

gemensam biblioteksportal och kontoorganisation. Kostnaderna för e-biblioteket 

fördelas på fördelningsnyckeln.  

 

Den andra frågan handlade om vilka mål och riktlinjer som finns med 

resursfördelningen av medier och tjänster. Enligt Kaufman kan man se att det stora 

fokuset för samarbetande bibliotek är att skapa värde för den ultimata slutanvändaren. 

Samarbeten kännetecknas av att gagna alla deltagare och genom en väl definierad 
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relation och gemensamma mål (2012, s. 57). Det finns tydliga mål med 

resursfördelningen. Det började med en vision att man vill erbjuda en biblioteksservice 

med hög kvalitet oberoende vart man bor i länet. Man vill gemensamt med alla resurser 

ge länsinvånarna ett brett utbud av olika medier och information. Målet med det 

flytande beståndet var att ytterligare öka tillgången till det samlade mediebeståndet, 

samt att skapa en naturlig variation i de lokala bibliotekens utbud. Målet var även att 

minska transporterna mellan biblioteken och den manuella hanteringen av medier. 

Ytterligare ett mål med projektet var att öka den digitala biblioteksservicen och 

användningen av e-tjänster. Att uppleva ett gemensamt behov och en uppsättning 

gemensamma mål är en första impuls till att skapa ett samarbete. När de deltagande 

parterna är valda är man redo att bilda en ny organisation och fastställa regler. En viktig 

åtgärd på vägen till framgång är att man formulerar en gemensam vision (Kaufman, 

2012, s. 60).  

 

En central riktlinje för hur man arbetar med de gemensamma resurserna är skapandet av 

en mediegrupp. Att skapa riktlinjer hjälper samarbetande bibliotek att komma överens 

om gemensamma värderingar och bestämmelser för resursfördelning. Det hjälper också 

biblioteken att utvärdera och erbjuda de mest relevanta och användbara tjänsterna för att 

möta användarnas behov (Bailey-Hainer et al, 2014, s. 9). Mediegruppen diskuterar allt 

som har med medier att göra. Till deras uppdrag hör till exempel frågor om inköp och 

gemensam upphandling av medier, transporter och frågor kring cirkulation av medier, 

utländsk litteratur, bevarandefrågor och de digitala medierna. Samarbetande 

organisationer behöver formulera roller och ansvarsområden för att lyckas med 

samarbetets mål, men lika viktigt är det att utveckla interna och externa 

kommunikationskanaler och mekanismer för att kunna lyckas med samarbetet 

(Kaufman, 2012, s. 60). I denna arbetsgrupp är kommunikation mellan medarbetare 

betydelsefullt. Att man träffas tillsammans, diskuterar och delar erfarenheter. Att fysiskt 

träffas ibland har gjort det lättare för medarbetarna att prata med varandra om något 

skulle uppstå. Utöver vanliga möten håller man mejl- och telefonkontakt. Enligt Rowley 

kan det uppstå fysiska eller tidsmässiga hinder när det gäller kommunikation mellan 

samarbetande nätverk (2011a, s. 219). Även om IT-lösningar kan underlätta 

kommunikationen så löser det inte problem kopplat till brist på förtroende eller 

ineffektivt samarbete (Chapman & Corso, 2005, s. 339). Därför finns det behov av att 

uppmuntra ostrukturerade och informella interaktioner mellan de samarbetande 

nätverken som komplement till den mer formella kommunikationen. Ett effektivt sätt är 

att anordna fysiska möten, även om det kan innebära en utmaning att se till att alla kan 

närvara (Rowley, 2011a, s. 219).  

 

Man har även formulerat andra riktlinjer som berör resursfördelningen. Specifika 

riktlinjer för hur det ska gå till vid reservation och plocklista finns på dokumentet om 

HelGebibliotekens rutiner. Det är riktlinjer skapade för att försöka minska väntetiden 

för låntagare och för att minska volymen i transporterna.  
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Den tredje frågan handlade om vilka gemensamma strategier man har för 

resursfördelningen. Ett samarbete kring resurser drivs av en större förändring i hur 

bibliotek närmar sig samlingsutveckling. Det har blivit en strategisk kraft för att stödja 

och främja de resurser biblioteken erbjuder och hur de erbjuds (Bailey-Hainer et al, 

2014, s. 8). För att nå de mål man satt med samarbetet och resursfördelningen behövs 

strategier. Att formulera ett mål och syfte är viktigt, men enligt Deiss har förmågan att 

utveckla kapaciteten för ett strategiskt tänkande en större betydelse (2004, s. 26). En 

strategi för hantering av gemensamma resurser som nämns är Helgesamarbetets 

praktiska handledning för samarbetets gemensamma rutiner när det gäller 

mediehantering. I handledningen står det bland annat om hur man ska hantera 

inköpsförslag och rutiner vid köbildning. Jag anser att utifrån resultat och analys kan 

man se att mycket av Helgesamarbetets strategiska arbete kring resurser baseras på 

kommunikation och som informant A beskriver det, ett solidariskt tänkande. Att ha ett 

öppet sinne och en känsla för att hjälpa och stötta varandra tycks vara en väsentlig 

beståndsdel när det gäller det gemensamma arbetet med resurser. Vid inköpsförslag 

tipsar medieguppen varandra informellt. Förslag kan skickas till både större och mindre 

enheter, men mindre bibliotek ska kunna skicka ”smalare” förslag till större bibliotek 

som genom ett ställningstagande ska försöka breda ut sig mer ämnesmässigt, både när 

det gäller smalare litteratur och djupare facklitteratur. Enligt Breeding kan 

bibliotekssamarbeten som resursfördelar genom avtal vilja genomföra strategier som 

stödjer och stärker samlingar. Att genom samarbete försöka utveckla samlingar kan till 

exempel göra det möjligt för bibliotek att koncentrera sin budget på områden som 

behöver kritisk förstärkning och förlita sig på tillgång av material inom andra områden 

från de andra enheterna i samarbetet. Enligt Breeding är det ett tillvägagångssätt som 

gör det möjligt för bibliotek att skapa djupare samlingar inom specifika områden 

(2013a, s. 33). Enligt handledningen ska man även regelbundet kontrollera köerna, och 

det är något man hjälper varandra med. Man ska gemensamt ta ansvar för köerna och 

om fler exemplar behövs köpas in.  

 

Enligt informant D arbetar man utefter ett användarperspektiv. Enligt Deiss är 

innovation inom den offentliga sektorn ofta relaterat till service snarare än produkter. 

Att utveckla ny kreativ service och processer som gör skillnad för användarna är där 

möjligheterna för innovation ligger. Även om tänkbar innovation inom service är 

mindre uppenbar än inom området för produkter så menar Deiss att innovativ service 

kan ha förmågan att behålla befintliga användare och attrahera nya (2009, s. 18). Jag 

anser att resultatet visar att det är en stor användarfokus bakom många av samarbetets 

strategier när det gäller gemensam resurshantering. Tittar man på det flytande beståndet 

så ingår avdelningar där efterfrågan och behov är stort.  

 

Den sista frågan handlade om man upplevt några utmaningar med resursfördelningen 

och hur man tagit itu med dem. Att stöta på utmaningar eller skillnader kan ses som en 

naturlig del i ett samarbete. En utmaning för Helgesamarbetet är att alla kan vara med 

och bidra till det gemensamma arbetet, både när det gäller ekonomiska resurser och 

personal resurser. Det finns många medarbetare som lägger ner arbetsinsatser för 

samarbetet, om det blir neddragningar och så vidare kan det komma att påverka 
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samarbetet. Man upplever även en utmaning med finansieringen av e-medierna 

samtidigt som det är en kostnad som inte går att planera eftersom man inte kan veta hur 

mycket det kommer att lånas ut under en period. Medierna kan även påverkas av det 

faktum att man står under vissa upphandlingsregler, vilket innebär att man inte får 

handla hur man vill. Man har även stött på utmaningar efter att beslutat att införa ett 

flytande bestånd, där en del farhågor har besannats. Bland annat genom att böcker har 

stannat på både mindre och större bibliotek, vilket gjort att mindre enheter kan uppleva 

att om inte låntagare aktivt reserverar så får de lite titlar i hyllan. Det flytande beståndet 

ska nu komma att utvärderas.  

 

Samarbetande parter kan upptäcka både operativa och kulturella skillnader eller att det 

uppstår konflikter som kräver både kommunikation och förhandling (Kanter, 1994, s. 

105; Rowley, 2011a, s. 217). Inom Helgesamarbetet har man hamnat i diskussioner som 

berör gemensamma medier, hur de ska erbjudas och vilka riktlinjer som ska följas. Ett 

exempel är utlåning av film där man tidigare tog betalt på en del bibliotek och på en del 

bibliotek gjorde man det inte. För de som tog betalt hjälpte intäkterna att finansiera film 

medan andra ansåg att man inte skulle ta betalt. Det var något man inte riktigt kom 

överens om. Enligt informant D föregås många beslut av diskussioner men där beslut 

sedan fattas som majoritetsbeslut där varje kommun har en röst. Ytterligare något som 

skapat diskussion är när någon inte följt riktlinjer som enats om, till exempel att ett 

exemplar inte får stå som korttidslån om man bara har ett exemplar utan måste då ha två 

så att ett kan cirkulera.  

 

7.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att studera hur man inom Helgesamarbetet arbetar med sin 

resursfördelning av medier och tjänster utefter mål, riktlinjer och strategier. Vilka mål 

och riktlinjer finns med resursfördelningen och hur beskriver man gemensamma 

strategier för resursfördelningen? Jag var intresserad av vilken samarbetsmodell som 

Helgebiblioteken byggt upp när det gäller deras resursfördelning. För att nå syftet har 

jag tagit hjälp av intervjuer där jag ställt frågor som berör dessa hänseenden samt 

studerat innehållet i olika dokument. Det har varit svårt att jämföra mitt resultat med 

den tidigare forskningen som inkluderats i uppsatsen då det finns väldigt lite tidigare 

forskning som berör hur bibliotekssamarbeten mer internt samarbetar tillsammans. 

Istället har teori och tidigare forskning använts till hjälp för att redogöra hur 

Helgesamarbetets samarbetsmodell ser ut samt vad som kan vara avgörande för att ett 

samarbete ska fungera och hur långt Helgesamarbetet har kommit i jämförelse med vad 

den tidigare forskningen säger.  

 

Min slutsats är att resultatet visar att man inom Helgesamarbetet har formulerat 

specifika mål för resursfördelningen och att man arbetar utefter olika riktlinjer. Visionen 

är att alla länsinvånare i Gävleborg ska erbjudas en biblioteksservice av hög kvalitet. 

Gemensamt med alla resurser vill man ge länsinvånarna ett brett utbud av olika medier 

och information. Den resursfördelning man idag har anser jag är starkt kopplat till 

visionen och målen med resursfördelningen. Mediegruppen är en väsentlig riktlinje för 
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hur man arbetar med resurserna. Mediegruppen arbetar med de flesta frågor som berör 

medier och e-tjänster. Det finns även andra specifika riktlinjer som alla huvudbibliotek 

och filialer ska arbeta efter, som vid plocklista och reservationer. Att utveckla strategier 

är av stor betydelse för att det gemensamma arbetet med resurser ska på ett effektivt sätt 

nå det mål man satt. Resultatet visar även att man inom Helgesamarbetet utformat flera 

gemensamma strategier för att förbättra resursfördelningen vilket slutligen ska resultera 

i förbättrad service till användarna. Jag anser att resultatet visar på en uppriktighet och 

ett engagemang för det gemensamma samarbetet. Jag anser även att studien visar att 

samarbetet med resurserna bygger på att man har en gemensam värdegrund och en stor 

användarfokus och att det ligger till grund för de mål man formulerat och de riktlinjer 

och strategier man arbetar efter. Resultatet visar även att samarbetet bygger på en 

öppenhet biblioteken emellan och att det finns en god kommunikation. Tidigare 

forskning visar att det är viktigt med ett klart syfte med samarbetet som medarbetarna 

kan ta sig an och engagera sig i, men att det även måste finnas en samordning och 

riktlinjer så att medarbetarna vet vad de ska arbeta utefter. Det måste även finnas en 

fungerande organisation där medarbetarna har olika roller och ansvarsområden. Jag 

anser att studien visar att Helgebiblioteken har tillämpat detta i deras samarbete med 

resurser.  

 

7.1.1 Egna reflektioner och vidare forskning 

I den här uppsatsen har jag undersökt ett avgränsat område inom Helgesamarbetet. En 

utmaning med denna uppsats har varit att det finns väldigt lite liknande tidigare 

forskning som har gjort det svårt att jämföra mitt resultat. Istället har jag använt 

forskning om innovativt arbete och resursfördelning inom bibliotek och forskning om 

samarbetsformer och vägen till ett framgångsrikt samarbete. Det förde med utmaningen 

att inte tappa syftet med uppsatsen. 

 

Det hade varit ganska svårt att göra en enkätundersökning som utgick från samma 

frågor eftersom min undersökning grundade sig i ganska invecklade frågor. Det har 

även varit svårt att dra några generella slutsatser kring informanternas svar, eftersom de 

svarat så olika, upplevt frågorna olika och utvecklat svaren olika. En annan utmaning 

med undersökningen var att ha två mejlintervjuer istället för fysisk intervju då de helt 

enkelt inte gav lika mycket som de fysiska intervjuerna, men som samtidigt var en 

medveten risk. 

 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna göras genom att till exempel göra en 

användarundersökning istället för att se hur användare upplever Helgebiblioteken och 

de resurser som de erbjuder och sätten de erbjuder det på. Ytterligare ett exempel på 

fortsatt forskning skulle kunna vara att göra någon typ av jämförande undersökning mot 

andra bibliotekssamarbeten i Sverige, Norden eller utanför Norden om tidsramen för 

arbetet är lite större.     

 

 



  
 

 
 

Sammanfattning 
Denna studie har syftat till att undersöka hur man inom Helgebiblioteken kommit fram 

till den resursfördelning man har när det gäller medier och tjänster. Vilka mål och 

riktlinjer finns för resursfördelningen och hur beskriver man gemensamma strategier för 

resursfördelningen. De frågeställningar som ställts i uppsatsen var:  

 Hur ser resursfördelningen ut när det gäller medier och tjänster? 

 Vilka mål och riktlinjer har man med resursfördelningen? 

 Vilka gemensamma strategier har man för resursfördelningen? 

 Vilka utmaningar har man stött på med resursfördelningen och hur har man tagit 

itu med dem? 

 

Helgebiblioteken är ett bibliotekssamarbete inom Hälsingland och Gästrikland. Inom 

samarbetet har man ett gemensamt bestånd, vilket är samlat i en gemensam 

bibliotekskatalog som går att finna på Helgebibliotekens webbplats. På webbplatsen 

finner man även bibliotekens e-medier och e-tjänster. Biblioteken har ett gemensamt 

lånekort och låntagare kan låna, återlämna och reservera på samtliga Helgebibliotek. 

 

Den teori som använts för att få svar på frågeställningarna är Jennifer Rowleys teori om 

innovativa strategier inom biblioteksverksamhet och Rosabeth Moss Kanters teori som 

utgår från att framfångsrika samarbeten är likartade med människorelationer och 

beskriver utvecklingen av samarbetsorganisationer. 

  

Den metod som använts har varit intervjuer, både fysisk och mejl, och dokumentanalys 

som komplement. Val av informanter gjordes med utgångspunkt att de medverkande 

faktiskt hade en uppfattning om Helgebibliotekens mål, riktlinjer och strategier. De 

dokument som analyserats har varit dokument anknutna till samarbetet. I resultatdelen 

presenteras informanternas svar som kategoriserar utefter frågeställningarna. Inom 

dessa kategorier redovisas informanternas svar, och dessutom det relevanta som funnits 

i dokumenten. Resultatet analyseras sedan utifrån de valda teorierna. 

  

Avslutningsvis skrevs en diskussion med slutsats där jag kom fram till att man har 

formulerat mål med resursfördelningen och att den resursfördelning man har idag är 

kopplad till målen. Resultatet visar att det huvudsakliga målet är att erbjuda länets 

invånare en biblioteksservice av hög kvalitet genom att gemensamt med alla resurser 

erbjuda ett brett utbud av medier och information. Resultatet visar även att man inom 

Helgesamarbetet har specifika riktlinjer med deras resursfördelning, samt att man 

utvecklat gemensamma strategier, både formella och informella, för att nå 

målsättningarna och förbättra servicen.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 1 
Syftet med denna intervju är att jag behöver ställa frågor angående Helgebibliotekens 

resursfördelning av medier och tjänster, mer specifikt det gemensamma beståndet, 

flytande beståndet och tjänster på e-biblioteket. Detta med en fokus på mål, riktlinjer 

och strategier. Frågorna kan komma att innebära följdfrågor. Uppsatsen kommer att 

publiceras i DIVA men att alla informanter kommer hållas anonyma.  

 

Är det något du vill klargöra innan vi börjar? 

 

Bakgrund 

 Kan du beskriva din roll/ ansvarsområde i Helgesamarbetet?  

 Kan du berätta lite kort om hur samarbetet startade?  

 Kan du beskriva visionen med samarbetet?  

 Kan du beskriva hur er gemensamma resursfördelning fungerar när det gäller det 

Gemensamma beståndet, flytande beståndet och e-biblioteket? 

Organisationen 

 Kan du beskriva hur organisationen är uppbyggd?  

 Vad innebär styrgruppen?  

 Vilka uppgifter och ansvar finns inom styrgruppen?  

Mål, riktlinjer och strategier 

 Finns det inom Helge några övergripande mål för resursfördelningen?  

- Om inte, varför? 

- Har det lett till några konsekvenser? 

 Finns det specifika riktlinjer för hur man ska arbeta med resursfördelning?  

- Om inte, varför och har ni då märkt att det påverkar samarbetet kring 

resursfördelning? 

 Hur fungerar beslutsfattningar när det gäller resursfördelning? 

 Finns det några gemensamma strategier för resursfördelningen som ni idag har?  

 Har man stött på några utmaningar eller utvecklingsområden när det gäller 

resursfördelningen?  

- Hur har man då hanterat dem? 

 Vilka beståndsdelar tror du behövs för att ett bibliotekssamarbete ska kunna 

arbeta gemensamt med resurser? 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga B Intervjuguide 2  

Syftet med denna intervju är att jag behöver ställa frågor angående Helgebibliotekens 

resursfördelning av medier och tjänster, mer specifikt det gemensamma beståndet, 

flytande beståndet och tjänster på e-biblioteket. Detta med en fokus på strategier. 

Frågorna kan komma att innebära följdfrågor. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA 

men att alla informanter kommer hållas anonyma.  

 

Är det något du vill klargöra innan vi börjar? 

 

Bakgrund 

 Kan du beskriva din roll/ ansvarsområde i Helgesamarbetet? 

 Kan du beskriva hur er gemensamma resursfördelning fungerar när det gäller det 

Gemensamma beståndet, flytande beståndet och e-biblioteket? 

Mediegruppen 

 Vad innebär mediegruppen inom samarbetet? 

 Inom mediegruppen ansvarar ni för samordning av mediefrågor inom Helge, hur 

fungerar det när det gäller till exempel inköp och gemensam upphandling av 

medier, digitala medier och cirkulation av medier? 

 Finns det några gemensamma strategier för resursfördelningen som ni idag har?  

 Har man stött på några utmaningar eller utvecklingsområden när det gäller 

resursfördelningen?  

 Vilka beståndsdelar tror du behövs för att ett samarbete ska kunna arbeta 

gemensamt med resurser?  

Avslutning 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 


