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Fråga 1a: Hur ska Götabibliotekens egen demokrati se ut och fungera? 

Informella kontaktnät 

Metoder? 

Mindre tungrott, beslutsgång känns lång 

Viktigt att få med alla perspektiv 

Tillåtelse för undantag 

Alla är inte representerade, ex de mindre biblioteken, demokrati då? Utanför. 

Alla ”måste” vara med. 

Kan man lämna Göta? 

Varför vill inte alla vara med? Känns det inte angeläget? Dialog behövs… 

Dela med sig 

Tvetydighet kommunal ledning-Göta, drar de åt olika håll? 

Vem är ansvarig för att få med alla? Få demokrati att fungera? 

Vem är ledare? Styr i styrgruppen? 

Behöver förnya kunskap om Göta 

Vill alla egentligen vara med? En del drar sig undan 

Synliggöra härskartekniker, släpps alla in på ett bra sätt? 

Transparens, lätt att hitta information om Göta, organisera hur man hittar info ”Vi borde vara bra på 

det…” 

Bristfällig återkoppling från styrgrupp 

Ala har chans att vara med i någon Götagrupp 

Personberoende på chefer hur deltagande ser ut 

Stöd ute i kommuner så att alla kan vara med 

Kan större bibliotek hjälpa mindre med vikarier eller lösa andra praktiska problem? 

Demokratin i Göta bygger på eget ansvar 

Hur fungerar det i praktiken? Vilken är Rådets roll? 

Kör vi systematiskt över någon? 

Rörig styrning 

Personlig kontakt värdefull 

Ett intranät behövs i Göta, se organisation, se kollegor, se info. Kommunikation, informationsdelning 

och socialt forum 



Alla vill inte bestämma 

Det kan finnas trösklar 

Hur är arbetsgrupper sammansatta? Borde finnas regler för det. En del är med i flera grupper. 

Alla får inte vara med och bestämma 

Fråga 1b: Biblioteket - En plattform för det demokratiska samhällets utveckling, 
hur då? 

Man måste få ta ställning – fast det är känsligt 

Mer levande biblioteksdebatt 

Bibliotekariens ansvar 

Göta gemensamt ger styrka 

Stå upp för åsiktsfrihet 

På biblioteken ska man hitta alla typer av samlingar 

Göta ger fler möjligheter, blir del i mångfalden, någon köper något 

Sitter i själen/ryggraden, grunden för vårt uppdrag 

Öppna ”skitböcker” 

SD:s inflytande i små kommuner 

Måste vi ha en gemensam hållning? 

Både för och emot 

Mångfald 

HBTQ 

Mediaplaner då? 

Fråga 2: Hur ser behovet av kompetensutveckling på Götabiblioteken ut? 

Går det att hitta nya sätt att arbeta? 

Ja, det går att hitta nya arbetssätt för kompetensutveckling 

Exempel: 

- De som kan minst behöver utbildning! 

- Alla behöver en basutbildning 

- Stor spridning, ständigt behov, man behöver veta och lita på att det finns experter för vissa 

arbetsuppgifter 

- De med expertkunskap behöver få ökad förståelse för de små biblioteken och deras 

arbetssätt 

Vi kan lära av varandra, det finns mycket kompetens hos befintlig personal 

Behov: Förstå det lokala bibliotekssystemet. Förstå och använda Libris. 

Stort behov, exempel: 



- Förstå och använda Libris 

- Expertsök i Book-IT 

- Mer förståelse om varför vissa moment ska utföras 

Viktigt att följa upp och fördjupa utbildning 

Fler utbildningstillfällen för samma område 

”Studiecirkelform” – lär av varandra 

Utrymme för att diskutera det dagliga arbetet 

Nya sätt: Tvärgruppsarbete påverkar? System, katalog, webb ”kontakt” 

Studiebesök 

Boksamtal ”våga synas, våga stå för”, ”köra lite mer” prestigelöst 

Kunskapsöverföring ”pilot” 

Alla är med, som i BESÖK 

Hitta nya arbetssätt utifrån den forskning som vi får tillgång till! 

Övergripande kunskap+någon som vet lite mer på varje bibliotek 

Utmaning i skillnaden mellan stora och små bibliotek 

Läsvågen: Uppstart för alla 

Katalogisering: 

- Vad innebär det för kollegorna 

- Kompetensutveckling för att göra lika i katalogen 

Fråga 3: Vad tycker du är viktigast för Götabiblioteken i år? 

Och för var är Götabiblioteken om fem år? 

I ÅR: 

- En enklare webb för låntagare (och personal) (Inte i år enligt en grupp) 

- Förenkling av e-bokswebben 

- Libris är en del av den dagliga rutinen 

- Arbetsbördan sänks successivt för Metadata/Kataloggruppen -> frigör resurser till bl a 

nationell katalogisering 

- Personalen bättre utbildade på e-böcker 

- Att jobba läsfrämjande inom Göta (gemensamt) 

- Arbeta över gränserna inom Göta – fler lustfyllda möten 

- Libris kommer i ordning 

- Libris alla delaktiga 

- Info till alla – viktigt 

- Responsiv webb som är användarvänlig 

- Få Libris att funka för besökaren 

- Ämnesord 

- Fokusera på det positiva 

- Behövs en högre växel igen och utveckla 



- Få med sig alla de som inte är med i alla grupper 

- Kompetensutveckling på ett systematiskt sätt 

- Reflektera över vad vi gjort och hur vi kommer vidare också praktiskt 

- Enklare hantering för personalen 

- Book-IT 8 

OM 5 ÅR: 

- Genomlyckliga låntagare 

- Alla drar åt samma håll i Göta (personal) 

- Hela Götabeståndet i Libris (inga Book-IT poster kvar) 

- Göta deltar fullt ut i den nationella katalogiseringen = kataloggruppen har tid… 

- Fler låntagare är självständigare vid webben 

- Bättre avtal med e-böcker 

- Enklare webb 

- Mindre fokus på teknik – mer på läsupplevelsen 

- En utvecklande organisation 

- Marknadsföring (som ex utomlands) 

- Fokusera på det positiva 

- Europas bibliotek 

- En lärande organisation 

- Motverka isolation 

- För samsyn 

- Mindre papper mer digitalt 

- Libris som lokal katalog 


