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Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how public librarians and 
people engaged in sports associations think of the possibility of collaboration between their 
organizations regarding children and youth and furthermore how they think this collaboration 
and collaboration in general would or should be practiced. This is done in the light of the 
increasing necessity of collaboration in today’s information society as well as the view that 
reading and sports could make a good match. Focus is placed on the libraries’ perspective and 
also on the respondents’ perceptions and thoughts. The empirical data were collected through 
qualitative telephone interviews with seven respondents from both public libraries and sports 
associations and the results were analyzed using general theories about collaboration from 
different subject areas as well as the models developed by Patricia Montiel-Overall 
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inhibitors are recognized, lack of time being the most significant. Because of this the thesis 
concludes that the respondents see lower level collaboration between their organizations as 
sufficient, even though Montiel-Overall’s models propose that deep collaboration more likely 
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1 Inledning 
 
I det nuvarande samhället, vilket Castells (2001) benämner som det informationella, är 
nätverkande och samarbete mellan olika aktörer något som blivit allt viktigare och något som 
alltmer kommit att ses som en nödvändighet. Castells (2001) belyser vikten av samarbete 
mellan olika organisationer och företag i syfte att följa med i utvecklingen mot det 
nätverkssamhälle där informationsteknologiskt relaterade kontaktnät blir allt viktigare. Detta 
samhälle är något vi i stor grad redan lever i och anpassar oss till. I det informationella 
samhället är kunskap något flyktigt som inte varar för evigt, varför det är viktigt för såväl 
bibliotek som andra institutioner att följa med i den ständiga utvecklingen och utveckla nya 
tanke- och arbetssätt. Ett sätt för folkbiblioteken att göra detta är genom samarbeten då 
invanda arbetssätt och rutiner ofta utmanas. Även Montiel-Overall (2005a) menar att 
samarbeten mellan organisationer är något som ligger i tiden och kan ses som en stark trend, 
liksom Bundy (2003) som menar att samarbete är en kärna inom bibliotekssektorn.  
   Inom den svenska bibliotekssektorn är vikten av samverkan och samarbete något som 
uppmärksammats under senare år och då främst genom tillägget i Bibliotekslagen 
(1996:1596), § 7a, i vilken bibliotek och bibliotekshuvudmän uppmanas att samverka. 
Förutom samarbeten inom bibliotekssektorn finns möjlighet för biblioteken att vända blicken 
utåt mot omvärlden och de aktörer som befinner sig där. Enligt Fitzgibbons (2000) är det 
nästintill en omöjlighet för folkbiblioteken, eller någon annan institution, att täcka in dagens 
barn och ungdomars informationsbehov utan samarbete. En ensam aktör kan inte mätta de 
ungas informationsbehov i dagens samhälle och inte heller ge dessa den ultimata 
biblioteksservicen, vilket enligt Fitzgibbons (2000) är det viktigaste, utan blicken bör vändas 
mot olika möjliga samarbetspartners där folk- och skolbibliotek är de viktigaste aktörerna 
men, som nämnts, inte de enda.  
   För att täcka de ungas behov bör alla slags aktörer i samhället arbeta mot gemensamma mål 
och visioner (Spelman & Kelly, 2004), vilka i grunden handlar om välmående invånare som i 
sin tur leder till ett välmående samhälle. Denna uppsats tar utgångspunkt i det faktum att en 
livskraftig människa bör använda både kropp och intellekt. Detta tyder på att ett samarbete 
mellan bibliotek och idrottsföreningar skulle kunna gynna såväl människor på det individuella 
planet som samhället i stort, varför denna uppsats syftar till att undersöka folkbiblioteks och 
idrottsföreningars inställning till ett sådant samarbete.  

1.1 Bakgrund 

Föregående avsnitt har visat på att dagens samhälle uppmanar till samarbete mellan 
organisationer och institutioner. För att ytterligare ge relevans för varför just ett samarbete 
mellan bibliotek och idrottsföreningar skulle kunna vara av vikt presenteras nedan litteratur 
rörande läsning och rörelse, både med direkt och indirekt koppling till barn och unga. 
   Som tidigare tagits upp är en kombination av användandet av både kropp och intellekt något 
som bidrar till en hälsosam befolkning såväl fysiskt som psykiskt och därmed gynnar 
samhället. Abalo och Danielsson (2008, s. 13) menar i en rapport där befolkningen i Blekinge, 
Hallands, Kalmar och Kronobergs län studerats att såväl idrott som kultur1 gynnar den 
regionala utvecklingen och därmed är områden som det bör satsas på, områden som alltmer 
går upp i och kommer närmare varandra. Samtidigt ser författarna även en möjlig motsättning 
mellan kultur och idrott då dessa talar om två grupper, de typiskt kulturintresserade och de 

                                                           
1 I rapporten har Abalo och Danielsson brutit ut begreppet idrott som annars även kan räknas in i 
kulturbegreppet, och menar med kultur traditionella kulturinstitutioner som teatrar, museer och bibliotek.    
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typiskt idrottsintresserade, vilka man i rapporten kommer fram till i stort befolkas av olika 
invånare där gruppen med idrottsintresserade domineras av lågutbildade män och de 
kulturintresserade av högutbildade kvinnor (Abalo & Danielsson, 2008, s. 83). Dessa resultat 
överensstämmer även med rikstäckande studier såsom Kulturbarometern 2002 (2003, s. 12-
14) och resultat framtagna av Dino Viscovi (Abalo & Danielsson, 2008, s. 79). Det kan alltså 
sägas finnas en motsättning mellan idrott och kulturutövande i den mån att människor ofta 
inte ägnar sig åt både och, vilket kan bero på otaliga aspekter. Bibliotek är dock den 
kulturinstitution som störst del även idrottsintresserade använder sig av (Abalo & Danielsson, 
2008, s. 105) varför nämnda motsättning inte lika tydligt existerar inom detta område. Vidare 
visar rapporten även att det man kan kalla den breda och folkliga kulturen, som bibliotek, 
föredras framför den finare liksom satsningar på breddidrott föredras framför elitidrott (Abalo 
& Danielsson, 2008, s. 54 och s. 61).  
   Tidigare presenterade rapport rör vuxna invånare och inte barn och unga mer än i den mån 
att ett intresse ofta gror redan i ung ålder. Samtidigt påverkar föräldrarnas beteende, livsstil 
och intressen även de ungas. Ungdomsstyrelsens utredning (Trondman, 2005) behandlar 
däremot specifikt idrottens betydelse i ungas liv där unga mellan 13 och 20 år tillfrågats. 
Utredningen visar bland annat att idrotten har hög status bland unga samtidigt som 
bokläsningens status ligger i botten (Trondman, 2005, s. 32). Vidare är eller har 86 procent 
varit aktiva inom föreningsidrotten (Trondman, 2005, s. 33), samtidigt som övervikt och 
fetma ökat kraftigt bland barn och unga de senaste 20 åren (Wadman & Ten Berg, 2009, s. 
51). Enligt Höglund och Wahlström (2009, s.167) är utlåning av böcker något som varit en 
nedåtgående trend sedan 1996, liksom läsning och läsförmåga hos vissa barngrupper på 
senare år (s. 274). De negativa resultaten både gällande barns ökande övervikt och minskade 
läsförmåga är något som kan komma att få konsekvenser även senare i livet då sämre 
läsförmåga ökar risken för utanförskap och minskar chanser till bra utbildning och arbete 
(Höglund & Wahlström, 2009, s. 274) medan övervikt ökar den framtida risken att drabbas av 
ett stort antal sjukdomar (Wadman & Ten Berg, 2009, s. 14).  
   Studier och rapporter visar därmed att folkbibliotek och idrottsföreningar på många sätt kan 
sägas sitta i samma båt. Båda aktörerna tvingas kämpa och tänka i nya banor i syfte att nå 
icke-användarna och icke-idrottarna. Folkbibliotek och idrottsföreningar vilar även på 
snarlika grundvalar såsom tanken om demokrati och jämlikhet i samhället (Trondman, 2005, 
s. 3; Bibliotekslag 1996:1596). Dessa värden kan också sägas vara de som människor, 
åtminstone invånare i Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg, värdesätter mest då 
föreningsidrott och folkbibliotek föredras framför elitidrott och finkultur (Abalo & 
Danielsson, 2008). Samtidigt som folkbibliotek och idrottsföreningar konkurrerar om de 
ungas fritid sinsemellan står de även båda två inför samma hot och konkurrenssituation 
kanske främst från medier och informationsteknologiska verktyg.  
   Ovanstående bakgrund avser utgöra underlag till varför just ett samarbete mellan 
folkbibliotek och idrottsföreningar kan vara intressant att undersöka. I denna uppsats ligger 
fokus på själva samarbetet och hur detta kan fungera och syftar därför inte till att ge svar på 
hur samhälleliga problem med minskat läsande och ökad övervikt ska lösas.  

1.2 Problemformulering 

Dagens folkbibliotek befinner sig i en värld av ständig och allt snabbare förändring, vilket 
innebär att biblioteken och dess roll börjat ifrågasättas trots dess långa historia som stabil 
institution. I takt med att samhället förändras bör även biblioteken fundera över förändringar i 
syfte att följa med i utvecklingen och inte hamna på efterkälken. Teknikutvecklingen med 
Internet och övrig teknologi har även satt biblioteken i något av en ny konkurrenssituation. 
Barn och unga av idag översköljs av sociala medier, tv-spel och tv-program varför exempelvis 
bokläsning, som traditionellt förknippas med biblioteket, har förlorat status som 
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fritidssysselsättning. Det har därmed blivit allt viktigare att nå de grupper som inte besöker 
eller använder sig av biblioteket, de så kallade icke-användarna. Biblioteken måste hitta sin 
roll i det föränderliga samhället, en roll som kanske tar sig helt nya uttryck och står för något 
nytt i förhållande till dess traditionella roll som endast ett hus med en samling böcker.  
   För att kunna hitta denna roll och hantera de nya uppgifter som kommer med denna krävs 
kreativitet, innovationsanda och litegrann av ett nytt tänk. En möjlighet att hitta nya vägar för 
verksamheten är att ingå olika typer av samarbeten vilka kan syfta till att inspirera till nya 
arbetssätt och tankar likväl som att locka icke-användare. Flertalet forskare menar att 
samarbeten är av största vikt för bibliotekssektorn och något av en nödvändighet för att täcka 
de ungas behov.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarier respektive personer 
engagerade inom idrottsföreningar ser på ett möjligt samarbete dem emellan, med fokus på 
barn och ungdomar. Detta görs med ett biblioteksperspektiv i fokus med bakgrund i den 
tilltagande nödvändigheten i bibliotekens samarbeten. Vidare syftar även uppsatsen till att få 
insikt i hur ett sådant samarbete, och även samarbeten i allmänhet, enligt respondenterna kan 
bedrivas.  
   För att uppfylla nämnda syften tar uppsatsen sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

� Hur ser folkbibliotekarier på möjligheten till samarbete med idrottsföreningar gällande 
barn och ungdomar? 

� Hur ser personer inom idrottsföreningar på möjligheten till samarbete med 
folkbibliotek gällande barn och ungdomar? 

� Hur ska ett samarbete mellan folkbibliotek och idrottsföreningar bedrivas?  
- enligt folkbiblioteken 
- enligt idrottsföreningarna  

1.4 Definition av begreppen samarbete och samverkan 

Nedan följer en definition av de för uppsatsen centrala begreppen samarbete och samverkan i 
syfte att ytterligare förtydliga dessa och motverka tvetydigheter och missförstånd. 
   Begreppen samverkan och samarbete kommer i denna uppsats användas synonymt då dessa 
begrepp innehar samma eller snarlik innebörd och i huvudsak syftar till ett gemensamt 
handlande mellan två eller fler parter mot gemensamma mål (Nationalencyklopedin, 2011a, 
2011b). 
   Montiel-Overall (2005a, 2005b) har även kartlagt engelska begrepp för samarbete, som 
cooperation, coordination och collaboration, och dess olika definitioner och menar att det 
finns en skillnad i de grader av samarbete dessa begrepp representerar. Samtliga dessa 
begrepp översätts i denna uppsats antingen till samarbete eller till samverkan. I teoriavsnittet 
får några av dessa engelska begrepp dock en närmare förklaring och kopplas ihop med fyra 
samarbetsmodeller vilka därefter används för att definiera olika samarbetsgrader.  

1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats fokus ligger på samarbeten mellan folkbibliotek och idrottsföreningar 
gentemot barn och unga i vad man kan kalla ett fritidsrelaterat syfte. Barn och unga fokuseras 
även då samarbeten riktade mot denna grupp kan göra stora avtryck och även ge 
konsekvenser för resten av livet på ett annat sätt än om vuxna med redan inrutade vanor och 
föreställningar fokuseras. 
   Vidare ligger även fokus på folkbiblioteken och dess perspektiv i frågan då dessa ofta 
arbetar med barn och ungas fritidsläsning, vilket dock inte innebär att resultaten inte kan vara 
av relevans även för andra områden, bibliotekstyper och typer av samarbeten.  
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2 Kunskapsöversikt  
 
När det gäller forskning som rör folkbibliotekens samarbeten med aktörer utanför 
bibliotekssfären och med fokus på barn och unga behandlar denna till största del mer eller 
mindre djupgående samarbeten mellan folkbibliotek och skolor, från sporadiska 
biblioteksbesök från skolans sida till fullt integrerade bibliotek och omfattande samarbete. 
Samarbeten som inbegriper andra aktörer än skolor förekommer dock mindre frekvent i 
litteraturen, vilket inte minst även gäller forskning rörande samarbeten mellan folkbibliotek 
och idrottsföreningar. Inom detta delområde finns något av en kunskapslucka vilket kan sägas 
legitimera denna uppsats ytterligare. 
   Då ämnet för denna uppsats inte har någon direkt motsvarighet i tidigare forskning 
presenteras i detta avsnitt annan relevant forskning rörande folkbibliotekens samarbeten med 
barn och unga i fokus.  Det redan nämnda dominerande området skolor och folkbibliotek 
redovisas samt även samarbeten mellan folkbibliotek och andra aktörer då resultat från denna 
forskning även kan appliceras på andra typer av samarbeten. Bell, Borek, Richardson och 
Lewis (2006, s. 448) menar att forskning om och erfarenheter från samarbeten vanligen kan 
tillämpas även på andra fall då forskning indikerar att alla slags samarbeten stöter på likartade 
hinder och fördelar. 
   Vidare presenteras även ett antal genomförda projekt där folk- eller skolbibliotek och 
aktörer från idrottsvärlden samarbetat. Dessa samarbeten har resulterat i rapporter som dock 
inte kan legitimeras som vetenskaplig forskning men ändå bidrar till att öka 
kunskapsmängden och föra utvecklingen inom området framåt.  
   Denna kunskapsöversikt ger följaktligen exempel på relevant forskning som bedrivs inom 
området samt annan relevant litteratur, och därmed en uppfattning av det kunskapsläge som 
råder. Fokus ligger på de anglosaxiska länderna då språkbarriärer inte tillåter något annat, och 
även på aktuell forskning och litteratur från denna sida millennieskiftet i syfte att ge en så 
uppdaterad bild som möjligt. Då denna uppsats utgår från ett biblioteksperspektiv i första 
hand behandlas inte forskning som rör idrottsföreningars samarbeten utan fokus ligger främst 
på folkbiblioteken. 
   Huvudparten av de texter som presenteras i denna kunskapsöversikt är artiklar ur 
vetenskapligt granskade tidskrifter vilka setts som relevanta för området. Dock innebär inte 
detta att dessa artiklar nödvändigtvis täcker delområdets alla aspekter då det är svårt att få en 
absolut överblick. De artiklar, och även övriga texter, som tagits upp har valts ut då de 
bedömts som betydelsefulla för uppsatsens syfte. 

2.1 Samarbeten med skolor 

Som tidigare nämnts är samarbeten mellan bibliotek och skolor ett välutforskat område som 
dock ofta behandlar relationen mellan skola och skolbibliotekarie och samarbetet dem 
emellan liksom skolbibliotekets pedagogiska roll. Louise Limberg, som gjort en 
kunskapsöversikt gällande just skolbibliotekets pedagogiska roll där även samarbeten kort 
behandlas (2002), och Ken Haycock, som sammanställt amerikanska doktorsavhandlingar 
rörande skolbibliotek i syfte att lokalisera de bästa metoderna (1992), bör nämnas i detta 
sammanhang. Deras arbeten har dock inte stor relevans för denna uppsats mer än i 
samarbetsavseendet där resultat, som nämnts, även kan appliceras på andra typer av 
samarbeten. Haycock (1992, s. 23) redovisar bland annat genom forskningsresultaten att 
samarbete redan på planeringsstadiet leder till ökat lärande för elever, vilket just är 
applicerbart även på andra typer av samarbeten.  
   Som en del i en amerikansk, nationell studie studerade Fitzgibbons (2000) framgångsrika 
samarbeten mellan folkbibliotek och skolor och menade att samarbete är något som förbättrar 
barn och ungas lärande. Detta pekar på möjligheten, och kanske även sannolikheten, att ett bra 
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samarbete leder till positiva resultat. Dock bör detta även innebära motsatsen, att ett icke 
tillfredsställande samarbete ger negativa konsekvenser, varför etablerandet av ett samarbete 
kan ses som något av en risk. Spelman och Kelly (2004, s. 5) menar, liksom Fitzgibbons 
(2000), att samarbeten mellan bibliotekstyper och med andra institutioner är av stor vikt när 
det gäller användarnas möjlighet att nå ett lärande och även få tillgång till alla slags 
informationsresurser. Vidare ser man även gemensamma mål för folkbibliotek och skolor, 
vilka är att uppmuntra biblioteksanvändande och läsglädje, som kan leda till ökade 
samarbetsmöjligheter (Spelman & Kelly, 2004, s. 5). Gemensamma mål och visioner är med 
andra ord något som underlättar och ytterligare bidrar till ett framgångsrikt samarbete, vilket 
även Fitzgibbons (2000) menar. Roman och Fiore (2010, s. 30) undersökte vidare i en studie 
om folkbibliotekens samarbeten med skolor gällande sommarläsning förbättrar elevers 
prestationer eller inte och kom fram till att de som deltog i sommarlovsläsning ofta fick bättre 
resultat på läsförståelsetest efter sommaren, men att det även kunde bero på andra faktorer 
såsom att mest flickor deltog, att de som deltog redan var läsvana, att de hade större tillgång 
till litteratur hemma och att de redan hade biblioteksvana. Även dessa resultat visar på ett 
samarbetes positiva effekter, men även vikten av att nå de grupper som inte använder sig av 
biblioteket av olika anledningar.  
   I samband med frågan om integrerade folk- och skolbibliotek tar bland annat Limberg 
(1993), Haycock (2006, s. 490) och Hansson (2006, s. 564) upp roll- och 
yrkesidentitetsproblematiken då uppdrag och mål kan skilja mellan samarbetsparterna. Detta 
är något som även har relevans för andra typer av samarbeten då klart definierade roller och 
uppgifter är att föredra i syfte att få ut bästa möjliga av samarbetet. Olika roller och 
rollkonflikter kan exempelvis grundas i att aktörerna kan sägas befinna sig i delvis olika fält, 
vilka står för olika regler, värderingar och intressen (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 
2008, s.127). Dessa olika uppfattningar kan alltså hota ett samarbete och leda till negativa 
resultat ifall samarbetsparterna inte kommer överens. 
   En stor del av den litteratur som främst behandlar integrerade folk- och skolbibliotek 
presenterar möjliga vägar till framgång och vad som bör beaktas för att det integrerade 
biblioteket ska bli ett lyckat sådant, vilket innebär att den är uppbyggd som så kallade 
institutionaliserade recept vilka Rövik (2000, s. 13) talar om som legitima lösningar på hur 
delar av en organisation bör utformas. Vidare kan dessa rekommendationer och lösningar 
även tillämpas på andra former av samarbeten med andra aktörer, om än i vissa fall i något 
modifierad form. Bundy (2003), McNicol (2003, s. 17) och Fitzgibbons (2000) betonar vikten 
av att ha en formell, gärna nedtecknad, överenskommelse vilket Bundy även menar mycket 
övrig litteratur understryker. Detta är något som direkt kan appliceras på samarbeten med 
andra aktörer, liksom även följande resultat. Fitzgibbons (2000) menar att noggrannhet på 
planeringsstadiet är något viktigt och även att en delad vision och gemensamma mål är något 
som är av största vikt för att nå ett gott samarbete, liksom ett ständigt utrymme för 
kommunikation vilket hon ser som en viktig komponent. Spelman och Kelly (2004, s. 6) ser 
även de kommunikation som något avgörande och även som det som ett samarbete börjar med 
och drivs framåt av. 
   Som nämnts behöver dock inte alla typer av samarbeten vara av godo. I de fall då tidigare 
presenterade kriterier för ett positivt samarbete inte uppfylls kan det istället anta en negativ 
riktning och inte ge det mervärde som ett samarbete annars bör göra för inblandade aktörer. 

2.1.1 Teorier och modeller 

I två artiklar söker Montiel-Overall (2005a, 2005b) en teoretisk förståelse gällande arbete 
mellan lärare och bibliotekarier då hon menar att en teori gällande samarbete mellan dessa 
aktörer är nödvändig för att helt förstå detta samt relationen mellan samarbetet och elevernas 
lärande. Hon föreslår fyra modeller för samarbete mellan bibliotekarier och lärare, vilka är A: 
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Coordination, B: Cooperation/Partnership, C: Integrated Instruction och D: Integrated 
Curriculum, där modell A innebär lägst grad av samarbete medan modell D innebär högst 
(Montiel-Overall, 2005a). Dessa utgår bland annat från David Loertschers taxonomier över 
graden av samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Montiel-Overall (2005b, s. 35) menar 
att vetskap om dessa modeller och medvetenhet om de förutsättningar och faktorer som 
påverkar samarbete bland de yrkesverksamma bör främja olika former av samarbete. Enligt 
Montiel-Overall (2005a) ökar modell D elevernas lärande mest, men hon menar även att 
ytterligare forskning bör testa modellerna och vilken effekt dessa har på just elevers lärande. 
Montiel-Overall (2007) har testat sina modeller på kvantitativ data och såg även då ett 
samband mellan hög grad av samarbete och ökat lärande. Vidare identifierar Montiel-Overall 
(2005a) även ett antal faktorer som är av avgörande karaktär för möjligheten till samarbete 
där tid och liknande resurser samt rektorns engagemang är de viktigaste. I teoriavsnittet 
presenteras Montiel-Overalls teori och modeller utförligare liksom dessas applicerbarhet på 
denna studie. 
   Ovan nämnda modeller är utvecklade med fokus på samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier men innehar dock relevans även för samarbeten i övrigt. Enligt Montiel-
Overall (2005a) ökar, som nämnts, elevers lärande ju djupare samarbetet mellan aktörerna är, 
vilket även bör gälla vid andra typer av samarbeten än just dem mellan lärare och 
skolbibliotekarier. Ju djupare samarbetet mellan parterna är desto större bör sannolikheten 
vara att resultatet går i positiv riktning, vilket även tidigare presenterad forskning pekar på.  
Detta är dock inte den enda faktor som spelar in, vilket tidigare avsnitt indikerat, varför ett 
djupgående samarbete inte automatiskt leder till enbart positiva utkomster.  

2.2 Samarbeten med andra aktörer 

Folkbibliotekens samarbete med utbildningsväsendet är, som tagits upp, ett väl utforskat 
område. Skolan är dock bara en i mängden av potentiella samarbetspartners för ett 
folkbibliotek. Övriga samarbeten får emellertid ofta formen av tillfälliga projekt utan något 
kontinuerligt genomförande, vilket dock ofta resulterar i någon form av utvärderande rapport 
som bidrar till kunskapsmängden inom området.  
   Något merparten av folkbiblioteken ägnar sig fortlöpande åt är olika former av uppsökande 
verksamhet då samarbete med aktörer i de ungas närhet genomförs i syfte att bland annat 
främja både lärande och fritidsläsning. Fitzgibbons (2000) pekar här på möjligheten att 
samarbeta med andra aktörer än skolor i syfte att nå de barn och ungdomar som annars inte 
kommer till biblioteket. 

2.2.1 Uppsökande verksamhet 

Definitionen av uppsökande verksamhet varierar. Enligt Adkins och Bala (2004, s. 348) kan 
detta ses som något av ett problem då ordentlig statistik saknas vilket leder till svårigheter i att 
utforska ämnet ordentligt och göra stora, omfattande studier. Gustavsson och Gyllencreutz 
(2010, s. 24) tar i sin kandidatuppsats upp frågan om sociala medier och dess uppsökande 
funktion och menar att det är något som fått stort motstånd att kalla sociala medier för just 
uppsökande verksamhet. Detta visar ytterligare på komplexiteten i definitionen av begreppet. 
Enligt Helmersson (2011) innebär uppsökande verksamhet att biblioteket riktar sig till dem 
som inte kan ta sig till biblioteket på egen hand, såsom handikappade. Denna definition har 
dock kommit att bli allt bredare då den uppsökande verksamheten nu även kan sägas riktas 
mot exempelvis förskolor och vårdcentraler. Adkins och Bala (2004, s. 339) menar vidare att 
kärnan i uppsökande verksamhet är att denna riktar sig mot icke-användare.  
   Det kan tyckas tveksamt om uppsökande verksamhet kan benämnas som samarbete då det 
främst handlar om att biblioteket arbetar för att nå ut till andra aktörer och såväl potentiella 
som redan vana användare. I den något kontroversiella frågan om sociala medier och dess 
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uppsökande funktion handlar det snarare om en slags marknadsföring av biblioteket. Dock 
finns även uppsökande verksamhet som har formen av mer uppenbara samarbeten, enligt 
tidigare nämnda definition, där parterna tillsammans planerar och strävar efter att uppnå 
gemensamma mål. 
   Adkins och Bala (2004) har undersökt uppsökande verksamhet i förhållande till anställda 
och bibliotekets läge, och kom fram till att sannolikheten att uppsökande arbete inträffar ökar 
med antalet anställda bibliotekarier. Dock undersöktes inte antalet barnbibliotekariers 
påverkan på den uppsökande verksamheten, något Adkins och Bala (2004) anser bör göras då 
dessa kan ses som något av föregångare gällande uppsökande verksamhet, liksom inte heller 
effekten av den uppsökande verksamheten i statistiska termer i form av exempelvis besökare 
och cirkulation.  
   Adkins och Bala (2004, s. 340) menar även att det som finns skrivet om uppsökande 
verksamhet huvudsakligen är skrivet av bibliotekarier som berättar om egna erfarenheter och 
även historiker som följt den uppsökande verksamhetens utveckling, vilket innebär att graden 
av empiriskt genomförda studier inom området är låg.  

2.2.2 Andra former av samarbete       

Bell m.fl. (2006) diskuterar i en artikel om samarbeten mellan bibliotek och även mellan 
bibliotek och andra aktörer är en nödvändighet för överlevnad med exempel från ett 
samarbetsprojekt med syftet att öka elevers lärande genom konstruerandet av en databas. De 
talar om vikten av att samarbeta för att inte hindra informationstillgången i samhället och att 
det även är viktigt att bygga samarbeten med aktörer utanför bibliotekssfären för att säkra 
nämnda informationstillgång (Bell m.fl., 2006, s. 460). Detta korresponderar med Fitzgibbons 
(2000) samt Spelman och Kellys (2004) tankar om att en institution inte ensam kan täcka 
samhällets informationsbehov. Liksom i tidigare nämnda typer av samarbeten ser Bell med 
flera (2006, s. 451) kommunikation som nyckeln till framgång i ett samarbetsprojekt då det 
kan finnas motstridiga mål inom verksamheterna. Artikeln identifierar även möjliga orsaker 
till att biblioteken samarbetar såsom ekonomiska vinster, möjlighet att lära av varandra samt 
att ge användarna bättre tillgång till varandras bestånd och övriga tillgångar (Bell m.fl., 2006, 
s. 456).   

2.2.3 Tillfälliga samarbetsprojekt med idrott som gemensam nämnare 

Som nämnts sker många av folkbibliotekens samarbeten med andra aktörer genom tillfälliga 
samarbetsprojekt, varför ett antal exempel på sådana tas upp i det följande. De rapporter som 
projekten resulterat i kan dock inte legitimeras som vetenskaplig forskning, men är ändå värda 
att nämna som exempel då denna typ av tillfälliga samarbeten är vanliga och vanligen även 
resulterar i en utvärderande rapport som oavsett vetenskaplig status bidrar till kunskapen inom 
området. Något som kan bidra till att öka den vetenskapliga legitimiteten på projektrapporten 
och även projektet i stort är att låta en utomstående forskare göra utvärderingen, vilket dock 
inte är fallet i nedan exemplifierade projekt. Dock har ett par projekt beskrivits i artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  
   I Västerbottens län genomfördes mellan 2005 och 2007 ett projekt som gick under namnet I 
rörelse, vilket syftade till att främst få fler idrottande barn och unga att läsa böcker, men även 
tvärtom, genom bibliotekens samarbete med studieförbundet SISU2 idrottsutbildarna och 
lokala idrottsföreningar. Projektet grundade sig i resultat från SOM-undersökningar och 
ungdomsstyrelsens undersökningar som visade på att idrott och kultur inte ofta är förenligt i 
en ung människas liv (Kohkoinen, 2008, s. 23) och tankar om att både det fysiska och det 

                                                           
2 Förkortning av Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation. SISU idrottsutbildarna är den svenska 
idrottsrörelsens studieförbund som arbetar för att bidra till idrottsföreningars utveckling, se 
http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/ [2011-05-21]. 
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psykiska hos en människa bör stimuleras (Kohkoinen, 2008, s. 5). Av de resultat som 
förväntats uppnåddes målen om ökad samverkan mellan idrott och kultur, ett närmare 
samarbete kring utveckling av ungas livsmiljö, stärkta möjligheter för barn och ungdomar att 
kombinera användande av kropp och själ, ökad fritidsläsning samt ökat antal biblioteksbesök 
(Kohkoinen, 2008, s. 29). Detta samarbete fick övervägande positivt mottagande och positiva 
resultat vilka inte uppnåtts om ett samarbete inte genomförts. Projektet kan ses som en form 
av tillfällig uppsökande verksamhet då syftet främst var att söka upp idrottande barn och 
ungdomar för att öka deras läsintresse, men även ett mer traditionellt samarbete där båda 
parter drar fördelar då projektet även uppmuntrade idrottande hos läsintresserade barn och 
unga.  Projektets slutrapport författades av dess projektledare vilket inte ger den vetenskaplig 
legitimitet. Dock nämns även externa utvärderingar som gjorts med hjälp av enkäter, 
intervjuer och observationer efter vart och ett av de tre åren projektet pågick. 
   Palmer (2008, s. 8f.) tar i en artikel upp ett antal i Storbritannien förekommande projekt där 
bibliotek med mål att främja läsning bland främst idrottsintresserade pojkar, då dessa enligt 
statistik har fler invändningar mot läsning än flickor, tagit hjälp av fotboll då detta är landets 
mest populära sport. Ett antal mindre, lokala projekt tas upp liksom det större projektet 
Premier League Reading Stars där läsning uppmuntrats genom av fotbollsproffs från den 
engelska första divisionen Premier League rekommenderad litteratur (Palmer, 2008, s. 9). 
Detta projekt startade 2003 och är ett samarbete mellan National Literacy Trust och Football 
Foundation där läsfrämjande verksamhet och fotboll förenats såväl på skolor som på bibliotek 
över hela landet (Premier League Reading Stars, 2010, s. 4). Förutom att främja läsandet hos 
nämnda grupp, som annars är svår att nå, syftar projektet även till att öka tillgången till 
bibliotek, böcker och lokala fotbollsföreningar för de deltagande, förbättra attityder till all 
slags litteratur, öka även den sociala självkänslan samt förändra attityder mot läsning och den 
negativa syn som kan förekomma gentemot dem som läser (Premier League Reading Stars, 
2010, s. 4). Detta projekt resulterar varje år i en utvärdering där 2010 års version visar på 
positiva effekter både gällande barnens egen läsning och gällande förekomsten av läsning 
inom familjen, såsom att 96 procent angav att de skulle läsa mer än tidigare efter projektet 
(Premier League Reading Stars, 2010, s. 17-25).  Även här har sammanställandet och 
författandet av rapporten skett inom projektet. Extern inblandning har dock skett gällande den 
statistiska utvärderingen som skötts av BRDC (Business Development Research Consultants) 
(Premier League Reading Stars, 2010, s. 39). Förutom den officiella utvärderingen har även 
lokala fallstudier genomförts som ytterligare ökar kunskapen om projektet och dess resultat 
sett ur andra perspektiv. 
   Fulco och Lee (2010) tar vidare upp ett australiensiskt projekt kallat Read and Write Like a 
Demon3, vilket genomförts i samarbete mellan Melbourne Football Club och Casey-Cardinia 
Library Corporation i syfte att främja läsandet hos idrottsintresserade barn genom deltagande i 
workshops med fotbollsspelare och kända barnboksförfattare med inspiration från tidigare 
nämnda Premier League Reading Stars. Projektet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och 
tar fasta på det faktum att merparten av alla barn och unga har förebilder som de ser upp till, 
främst idrottsmän hos pojkar, även gällande läsning som därmed kan uppmuntra deras läsande 
(Fulco & Lee, 2010, s. 154). Inom projektet fungerade därför spelarna i Melbourne Football 
Club som läsande förebilder vilket ledde till positiva resultat i form av att läsningens status 
ökade bland de deltagande samtidigt som de började läsa mer och därmed ökade kunskapen 
inom detta område. (Fulco & Lee, 2010, s. 155). 

  

                                                           
3 Projektet har även utvecklat en blogg där deltagande barn får lägga upp boktips, se 
http://readlikeademon.blogspot.com/ [2011-05-21] 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Ett teoretiskt ramverk är en förutsättning för att kunna analysera det empiriska resultatet på ett 
tillfredsställande och givande sätt samt för att ge studien vetenskaplig legitimitet. Detta avsnitt 
presenterar de teorier analysen av det empiriska materialet utgår från, med början i en kort 
presentation av ett antal allmänna teorier gällande samarbetens uppkomst och generella 
förutsättningar för samarbeten vilket är ett ämne som behandlats inom flertalet områden. 
Därefter följer en presentation av relevanta modeller analysen kommer att ta utgångspunkt i 
vilka korresponderar väl till uppsatsens frågeställningar då de behandlar grader av 
samarbeten, hur olika grader av samarbete kan gestalta sig och exempel på attribut ett 
samarbete kan ha. 

3.1 Förutsättningar för samarbete 

Enligt Thompson (1988, s. 50) uppstår samarbeten främst i syfte att minska aktörernas 
osäkerhet gällande respektive aktörs position gentemot varandra i dess handlingsmiljö, vilken 
även kan benämnas som dess omvärld. Genom ett samarbete ökar följaktligen kunskapen om 
respektive konkurrents fördelar och nackdelar vilket kan vara av nytta för aktörerna då en 
större insikt i vad som händer i dess omvärld nås. Vidare har en ny konkurrenssituation 
uppstått för organisationer och företag i och med det nämnda informationella samhällets 
utbredning och ökande globalisering vilket enligt Christopher (2005, s. 224) uppmuntrar 
organisationer till att i större mån specialisera sig inom specifika områden varför samarbeten 
aktörer emellan blivit allt vanligare. Därmed drar de olika aktörerna alltmer nytta av 
varandras styrkor och kan koncentrera sig på att ägna sig åt det de är bra på och låta 
samarbetspartnern sköta sina specialområden. 
   Panzarasa, Jennings och Norman (2001) har lokaliserat fyra stadier gällande hur ett 
samarbete uppkommer genom att konstruera en modell som fokuserar samarbetet i en 
gemensam beslutsfattandeprocess, som dock äger relevans även för samarbeten i generell 
mening. Enligt denna modell initieras ett samarbete genom att en aktör stöter på ett problem 
och ser en samarbetspotential. Något förenklat kan man säga att denna första aktör därefter 
ber om hjälp varefter en grupp bildas som resonerar sig fram till ett beslut vilket i optimala 
fall leder till gemensamt handlande gentemot det lokaliserade problemet (Panzarasa, Jennings 
& Norman, 2001, s. 24). Följaktligen kan ett samarbete uppstå ur ett problem då nödvändiga 
resurser och möjliga samarbetspartners lokaliseras av en part då denna inte har de resurser 
som krävs för att lösa nämnda problem.  
   En viktig och grundläggande tanke med samarbeten är att dessa ska leda till större positiva 
utkomster än vad en ensam aktör kunde nått, något Christopher (2005, s. 179) talar om 
gällande affärsnätverk. Samtliga samarbetspartners bör följaktligen kunna dra nytta av ett 
samarbete för att det ska vara meningsfullt. Wilson och Nielson (2001, s. 3) betonar vidare att 
ett samarbete och dess utkomster är beroende av alla parter i samarbetet, varför 
samarbetsviljan bör vara hög hos alla inblandade för att ett bra resultat ska nås. Wilson och 
Nielson (2001, s. 4) ser även fyra dimensioner av ett samarbete organisationer emellan vilka 
är informationsdelning, gemensamt arbete gällande beslutsfattande och problemlösning, 
flexibilitet och harmoni vilka optimalt resulterar i ett samarbete med positivt resultat och även 
ökat förtroende parterna emellan vilket påverkar sannolikheten för att samarbetet blir ett 
bestående inslag. Därmed förutsätts att förtroende är ett resultat av samarbete istället för en 
förutsättning. Ferrin, Bligh och Kohles (2008) pekar på att förtroende är en kärna i 
samarbeten, vilket kan vara både en förutsättning och ett resultat, och har utarbetat tre 
modeller där just samarbete och förtroende flätas samman med utgångspunkt i tanken att en 
aktörs förtroende påverkas av en annans (s. 162). Förtroende anses följaktligen vara en viktig 
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komponent i ett samarbete, vare sig det är vad som initierar samarbetet eller det som blir 
följden.   
   Ovan presenterade teoretiska tankar är bara ett fåtal av många förekommande och syftar till 
att ge en kompletterande teoretisk bakgrund gällande möjliga orsaker till varför samarbeten 
uppstår, och även ett antal viktiga komponenter i ett sådant. 

3.2 Montiel-Overalls modeller 

Biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren Patricia Montiel-Overall (2005a, 2005b, 
2007) menar att en teoretisk förståelse av relationen mellan aktörerna i ett samarbete är av 
största vikt då detta underlättar förståelsen av samarbetets resultat och vad som påverkar 
detta. Montiel-Overall har, som tidigare kort nämnts i kunskapsöversikten, försökt närma sig 
en teoretisk förståelse gällande lärares och bibliotekariers samarbete genom att utveckla fyra 
modeller, A till D, som beskriver grader av samarbete aktörerna emellan och dess sekventiella 
ökning. Dessa modeller har inspirerats av och utgått från tidigare litteratur inom ämnet och då 
främst Loertschers taxonomier över samarbetet mellan nämnda aktörer. Nedan presenteras ett 
diagram över möjlig ökning av positiva resultat i och med en ökning av samarbetsgraden, de 
fyra samarbetsmodellerna samt en tabell över attribut och aktiviteter kopplat till de fyra 
modellerna.  

 
Figur 1 (Montiel-Overall, 2005a) 

 
Detta diagram (se Figur 1) presenterar förhållandet mellan de olika samarbetsmodellerna, och 
därmed graderna av samarbete aktörerna emellan, och dessas påverkan på resultatet av 
samarbetet. Med den ökade samarbetsgraden ökar följaktligen även sannolikheten att 
samarbetet ska leda till positiva resultat.  
   Nedanstående första modell, A: Coordination (se Figur 2), innebär den lägsta graden av 
samarbete och medför att aktörerna arbetar tillsammans i syfte att hjälpa varandra och få 
arbetet att bli effektivare snarare än att fokus ligger på resultatet (Montiel-Overall, 2005a). I 
stort innebär det att en person har huvudansvaret för att samordna aktiviteter, i 
kommunikation med övriga parter, genom att exempelvis sammanställa scheman, utan att det 
nödvändigtvis finns ett gemensamt mål dessa relaterar till. Även Montiel-Overall (2005a), 
liksom forskare nämnda i föreliggande avsnitt, talar om denna form av samarbete som något 
som kan leda till djupare sådant i och med att förtroendet mellan aktörerna byggs upp och 
ökar.  
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Figur 2, Model A: Coordination och Figur 3, Model B: Cooperation/Partnership (Montiel-Overall, 2005a) 

 
Den andra modellen, B: Cooperation/Partnership (se Figur 3), innebär att en extra dimension 
läggs till då aktörerna arbetar mot uppsatta mål vilka dock inte nödvändigtvis måste vara 
gemensamma utan kan utvecklas till sådana genom en fördjupning av samarbetet (Montiel-
Overall, 2005a; 2005b, s. 36). Varje part tillför vidare de resurser denna har till förfogande, 
såsom mänskliga resurser och för parten specifik kompetens. Denna modell kan även 
innefatta en snedvridning av arbetsbördan då en aktör har ett större ansvar och även bidrar i 
större mån då det även är möjligt att samarbetet sker i endast en riktning (Montiel-Overall, 
2005a).  
   I nedanstående tredje modell, C: Integrated Instruction (se Figur 4), innehar även aktörerna 
en större grad av förtroende dem emellan, ett gemensamt tänkande, gemensamma mål och 
visioner samt gemensamt planerande där undervisningen integreras. Detta samarbete utgår 
även från en jämlik relation där varje aktör bidrar med särskild kompetens (Montiel-Overall, 
2005a).  
   Den fjärde och sista modellen, D: Integrated Curriculum (se Figur 5 nedan), innebär den 
högsta graden av samarbete vilket visar sig i att samarbetet genomsyrar läroplanen (Montiel-
Overall, 2005a) och är ett kontinuerligt pågående arbete som uppmuntras av rektorn, vilken 
har en essentiell roll. Modellen innefattar i stort samma aktiviteter som den föregående med 
den skillnaden att rektorn ansvarar för att skapa förutsättningar för samarbete aktörerna 
emellan genom att exempelvis avsätta resurser för detta i syfte att bygga upp ett långsiktigt 
samarbete.  
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Figur 4, Model C: Integrated Instruction och Figur 5, Model D: Integrated Curriculum (Montiel-Overall 2005a) 
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Figur 6, Attributes of collaboration (Montiel-Overall, 2005a) 
 

Ovanstående tabell (se Figur 6) presenterar exempel på förutsättningar för samarbete och 
samarbetsaktiviteter i förhållande till respektive modell och därmed grad av samarbete. Ett 
samarbete enligt modell A kräver inte så många attribut, såsom förtroende och respekt, eller 
aktiviteter som ett djupgående samarbete enligt modell D gör. Tabellen visar även en 
förändring i attityden i och med en förändring av samarbetsgraden då samarbeten enligt 
modell C och modell D förutsätter att samarbetsparterna är jämlika (Montiel-Overall, 2005a).  
   Ovan presenterade modeller syftar till att fungera som analysram gällande respondenternas 
uppfattning om hur ett samarbete dem emellan har möjlighet att bedrivas, och i förlängningen 
vilken nivå de anser att ett samarbete ska ligga på.   
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4 Metod 
 
Följande avsnitt syftar till att redogöra för de metoder och de arbetssätt som nyttjats vid 
genomförandet av uppsatsens empiriska studie och analysen av densamma. En metod som 
korresponderar väl med en studies syfte och frågeställningar är av största vikt (Denscombe, 
2009, s. 183) varför valet av metod är av avgörande karaktär för studiens resultat och 
möjligheten att kunna säga något om frågeställningarna.  

4.1 Val av metod  

Studier med en kvalitativ ansats fokuserar kvaliteten i det som undersöks och söker finna en 
djupare förståelse för ett fenomen till skillnad från kvantitativa metoder där kvantifierbara 
resultat söks (Trost & Hultåker, 2007, s. 18). Då denna uppsats syftar till att undersöka 
individers uppfattningar om samarbeten folkbibliotek och idrottsföreningar emellan sågs 
kvalitativa intervjuer som en passande metod då denna är att rekommendera då just 
människors uppfattningar och syn på omvärlden ska studeras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
15; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 285). Kvalitativa intervjuer 
rekommenderas även då outforskade områden behandlas (Esaiasson m.fl., 2007 s. 285), vilket 
denna uppsats kan sägas göra. På grund av respondenternas geografiska spridning var dock 
inte personliga samtalsintervjuer öga mot öga ett alternativ till följd av såväl ekonomiska som 
tidsmässiga barriärer, varför telefonintervjuer istället genomfördes. Enligt Esaiassons m.fl. 
(2007, s. 263) syn på telefonintervjuer är dessa något som kan ses som ersättare eller 
förtydligare av enkätliknande undersökningar snarare än en metod som används i 
undersökningar med en mer kvalitativ ansats. Möjligheten finns dock att i likhet med 
personliga intervjuer även få telefonintervjuer att liknas vid de förtroliga samtal som 
möjliggör upptäckten av människors uppfattningar, vilka Kvale och Brinkmann (2009) 
förespråkar. Följaktligen har det empiriska materialet i denna uppsats insamlats med hjälp av 
telefonintervjuer med en kvalitativ inriktning.  
   Telefonintervjuer kan ses som ett substitut till personliga intervjuer som inte ger 
intervjuaren möjligheten att tolka respondentens kroppsspråk och allt vad detta medför, vilket 
gör att intervjun förlorar en dimension. Dock ger inte telefonintervjuer upphov till 
intervjuareffekter såsom intervjuarens kön, etnicitet eller utseende (Esaiasson m.fl., 2007, s. 
266), vilka kan påverka respondentens svar i olika riktningar. Som med alla metoder innehar 
telefonintervjuer både positiva och negativa aspekter vilka dock inte nämnvärt påverkat valet 
av metod i denna undersökning då nämnda metod var den som utifrån föreliggande 
förutsättningar bäst korresponderade till uppsatsens syfte.  

4.2 Urval  

Strävan i urvalet har varit att nå både respondenter som deltagit i samarbete de båda aktörerna 
emellan och respondenter som inte gjort det, varför en kommun i norra Sverige som deltagit i 
ett samarbetsprojekt med de aktuella aktörerna valdes ut liksom en kommun i södra Sverige 
vilken enligt kännedom inte deltagit i liknande samarbeten. Detta val gjordes främst för att få 
en spridning i urvalet och inte för att möjliggöra jämförelser kommunerna emellan då detta 
inte är uppsatsens syfte. I ett första steg togs kontakt via e-post (se Bilaga 1) med fem 
folkbibliotek och fem idrottsföreningar med önskan om att få en viss ytterligare spridning 
bland respondenterna genom att nå representanter från såväl stadsbibliotek som filialbibliotek 
och såväl stora som små idrottsföreningar. Detta första urval resulterade i intresseanmälningar 
från ett folkbibliotek och tre idrottsföreningar varefter en andra kontakt via e-post med ett 
antal möjliga respondenter ur den första gruppen liksom ytterligare två folkbibliotek och två 
idrottsföreningar togs. De organisationer som visade intresse kontaktades sedan antingen via 
e-post eller via telefon varpå en tid för telefonintervjun bestämdes. Det slutliga urvalet 
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resulterade i tre folkbibliotek och tre idrottsföreningar, vilka presenteras kort i avsnitt 5.1, 
representerade av i huvudsak en individ per organisation förutom i ett fall då en 
idrottsförening företräds av två respondenter. Detta då intresse framkom från flera individer 
inom föreningen, vilket inte ansågs som något problem då studien fokuserar individens åsikter 
och inte organisationens som sådan. 
   Då denna studie innehar ett litet antal respondenter syftar den inte heller till att presentera 
resultat som kan generaliseras till en större population. Detta innebär dock inte att framkomna 
resultat inte kan vara av intresse. Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) menar även att få 
intervjuer som analyseras grundligt kan säga mer än ett stort antal ytliga intervjuer varför ett 
litet urval inte behöver vara av ondo.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Nedan presenteras hur datainsamling respektive analys av insamlat material genomfördes och 
vilka metoder som då användes. I studier av kvalitativ karaktär finns vanligen ingen skarp 
gräns mellan vad som är datainsamling och vad som är analys, utan dessa aktiviteter tenderar 
att gå in i varandra (Esaiasson m.fl., 2007, s. 219). Dock presenteras tillvägagångssätten 
gällande datainsamling och analys här separat för att ge en form av struktur.  

4.3.1 Datainsamling 

Då metoden för insamling av data, som nämnts, var telefonintervjuer med något som kan 
benämnas som en kvalitativ ansats utformades initialt en intervjuguide (se Bilaga 2) vilken 
utgick från uppsatsens syfte och frågeställningar samt tidigare kunskap och i föregående 
kapitel presenterade teoretiska ramverk. De genomförda intervjuerna var av det som Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 43) benämner som en halvstrukturerad karaktär, varför 
intervjuguiden syftade till att ge intervjun ett fokus och en röd tråd snarare än en absolut och 
bestämd struktur. Detta tillvägagångssätt innebär att intervjun har större möjlighet att få 
formen av ett naturligt samtal där nya infallsvinklar får möjlighet att diskuteras allteftersom. 
Intervjuguiden hade främst funktionen av en påminnelse om intervjuns fokus då en intervju 
trots allt inte fullt ut har formen av ett vardagligt samtal utan bör styras av intervjuaren (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 43). Efter de två första intervjuerna modifierades intervjuguiden något 
genom att ett antal icke relevanta frågor ströks.  
   Genomförda telefonintervjuer tog mellan 20 och 30 minuter och spelades in med hjälp av en 
mp3-spelare och en mobiltelefon med högtalarfunktion. Inspelat material transkriberades 
sedan till text vilken i stort följde inspelningen. Dock angavs inte pauser, suckar, hummanden 
och liknande då den efterföljande analysen inte är en språklig sådan utan fokuserar meningen 
i samtalet snarare än den språkliga formen. I de fall då kompletterande uppgifter ansågs 
nödvändiga togs även en ytterligare kontakt med berörda respondenter via e-post.   

4.3.2 Analys 

Gällande analysen av det empiriska materialet menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 211) att 
denna vanligen påbörjas redan vid intervjutillfället. Vidare redogör Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 219) för meningskoncentrering och kategorisering där meningen från intervjuerna 
koncentreras och struktureras för att sedan underlätta tolkningen av innebörden, vilket passar 
som analysmetod för respondentintervjuer. Det insamlade materialet analyserades efter 
utskrift följaktligen med inspiration från de nämnda metoderna. Denna strukturering av 
materialet genomfördes rent praktiskt genom att färgade pennor användes för att ta ut 
intressanta resultat och kopplingar mellan respondenternas utsagor samt för att relatera dessa 
till nedan presenterade kategorier. 
   De kategorier som i första hand användes i analysarbetet var de i teoridelen beskrivna 
samarbetsmodellerna utarbetade av Montiel-Overall (2005a). Inför analysen bearbetades 
dessa i viss mån för att istället för det ursprungligen beskrivna samarbetet mellan lärare och 
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bibliotekarie täcka in samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek och för detta 
relevanta aktörer och aktiviteter. Denna anpassning av de teoretiska modellerna skedde 
genom att aktörerna liksom aktiviteter och möjliga resultat byttes ut. Följaktligen ersattes 
exempelvis subject content med idrott och hälsa och information literacy ersattes med 
litteratur och läsning, liksom academic achievement istället blev välmående barn och 
ungdomar samt ökade läs- och idrottsprestationer. Dessa modifierade modeller presenteras 
utförligare inför analysen i avsnitt 6.1. Vid analysen av det empiriska materialet användes de 
anpassade modellerna i syfte att kategorisera respondenternas uppfattningar gällande 
möjligheten till samarbete samt hur dessa kan bedrivas och följaktligen vilken av de fyra 
nivåerna deras uppfattningar tyder på att samarbetet enligt dem ska ligga på. Vidare 
strukturerades även materialet i analysdelen efter de i teoridelen presenterade 
förutsättningarna för samarbete och teorier kring dessa vilka kopplades till relevanta utsagor.  

4.4 Etik och källkritik 

Vid genomförandet av en empirisk undersökning bör ett antal etiska ställningstaganden tas i 
beaktande, vilka enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) handlar om respondenternas 
informerade samtycke, säkrandet av konfidentialiteten, konsekvenser av forskningen och 
forskarens roll. Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 7) nämner även liknande etiska principer vilka går ut 
på att respondenterna ska informeras, ge samtycke och garanteras konfidentialitet samt att 
insamlat material inte ska användas till annat än just forskning. Etiska aspekter har i denna 
studie beaktats genom att respondenterna från första förfrågan, och därefter även vid 
intervjutillfället, informerats om studiens syfte och dess upplägg samt att respondenter och 
organisationer anonymiserats och tilldelats fingerade namn i efterhand. 
   Den allmänna forskningsetiken handlar även om att kvalificerad forskning bör bedrivas i 
syfte att föra den mänskliga och samhälleliga utvecklingen framåt (Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 5). Kvalitet kan uppnås på flertalet 
sätt varav ett av dessa är att förhålla sig kritisk till sina källor. Liksom det är viktigt att vara 
medveten om de skriftliga källornas upphovsman och ursprung är även medvetenhet om 
respondenternas trovärdighet av yttersta vikt. Esaiasson m.fl. (2007, s. 291) menar dock att 
källkritik inte är helt tillämpbart på intervjuer av respondentkaraktär, vilka varken 
representerar ett rätt eller ett fel svar då individers uppfattningar inte kan sägas vara just rätt 
eller fel. Följaktligen bör inte kritiken i första hand gälla respondenternas svar och dess 
förhållande till diverse normer och förutfattade meningar, utan den kritiska punkten ligger 
snarare i att som intervjuare nå respondenternas verkliga uppfattningar och inte uppfattningar 
som i själva verket ligger hos intervjuaren själv. Detta har i denna studie beaktats genom att 
förförståelsens påverkan uppmärksammats och distans till empirin vid analysarbetet sökts. 
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5 Empiri 
 
Den insamlade empirin, vilken presenteras nedan med en början i en kort presentation av 
uppsatsens respondenter, är det material som kommer att ligga till grund för den efterföljande 
analysen. För att ge en god överblick struktureras insamlat material efter ett antal teman, som 
även intervjuerna strukturerats efter, under vilka från respondenterna relevanta svar redogörs.  

5.1 Presentation av respondenter 

Nedan följer en kort presentation av medverkande respondenter och de organisationer dessa 
representerar i syfte att ge något av en bakgrund och en kontext till de resultat som senare 
redovisas. Då deltagande respondenter och organisationer i denna studie hålls anonyma har 
namn på såväl respondenter som organisationer fingerats, där respondenter från 
idrottsföreningarna har givits namn som börjar på bokstäverna A till D medan respondenter 
från folkbiblioteken har namn från E till G, i syfte att underlätta läsningen. Observeras bör 
dock att även fast respektive respondent representerar en specifik organisation så utgår denna 
studies resultat från personliga åsikter som inte direkt kan härledas till organisationen som 
sådan. 
   Anders är 60 år och har arbetat som klubbchef på Bollen IF i 18 år. Föreningen ligger i 
norra Sverige och är en fotbollsförening som satsar på ungdom och bredd samtidigt som dess 
seniorlag spelar i division 2. Anders besöker sällan biblioteket och när det kommer till läsning 
säger han sig befinna sig på en medelnivå. Även Desirée, som är 45 år, arbetar på Bollen IF 
där hon har funktionen som vice ordförande. Hon har varit engagerad i föreningen i ungefär 
tio år och har en bred erfarenhet av både läsning och bibliotek då flera släktingar arbetar som 
bibliotekarier. För ett antal år sedan ingick Bollen IF även i ett pilotprojekt där läsning och 
idrott kopplades samman genom ett samarbete med biblioteket.  
   Bengt är ordförande i Racket SK och har varit engagerad i föreningen i runt tio år. Han är 
58 år och har även varit aktiv som politiker och suttit i Kulturnämnden varför han ofta stött på 
biblioteket den vägen. Racket SK håller till i södra Sverige och ägnar sig åt fotboll, innebandy 
och gymnastik med både ungdomsverksamhet och seniorlag.  
   Carl är 45 år och arbetar som lärare medan han på fritiden är ledare i innebandyherrlaget i 
Klubban IK där han enligt egen uppskattning varit engagerad som tränare och ledare inom 
föreningen i 20 år. I arbetet som lärare anser sig Carl ha fått stor erfarenhet av bibliotek och 
bibliotekarier, främst då skolan har ett eget bibliotek. Klubban IK är en stadsdelsförening 
belägen i norra Sverige vilken bedriver barn-, ungdoms- och seniorverksamhet inom fotboll 
och innebandy. Föreningen har tidigare ingått i ett projekt där samarbete skedde mellan just 
bibliotek och idrottsföreningar.  
   Eva är 44 år och arbetar på bibliotek A i norra Sverige vilket hon gjort sedan 2004. Eva har 
även ett förflutet som handbolls- och fotbollsspelare i ungdomsåren. Bibliotek A är ett 
filialbibliotek inrymt i Folkets hus på orten, där samarbete sker med ett antal aktörer knutna 
till detta. Eva, och biblioteket, har även ingått i ett projekt som kopplat samman just bibliotek 
och idrottsföreningar vilket varade under ett antal år på 2000-talet där Eva hade 
huvudansvaret för detta projekt på bibliotek A.  
   Frida är en 41-årig bibliotekarie som arbetar på bibliotek B, vilket är ett filialbibliotek 
beläget i norra Sverige där den lokala idrottsföreningens kansli är inrymt i samma byggnad. 
Frida har arbetat på bibliotek B de senaste tre, fyra åren men har även arbetat kontinuerligt 
som bibliotekarie sedan examen 1996. Hon beskriver sig själv som ”en glad motionär” och 
har kontakt med föreningsidrotten genom sina idrottande barn.  
   Greta arbetar vid barn- och ungdomsavdelningen på bibliotek C som är ett stadsbibliotek i 
södra Sverige. Hon är 37 år gammal och har arbetat på det aktuella biblioteket i sex år. Greta 
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säger sig inte ha någon större personlig erfarenhet av idrott i allmänhet men arbetar på 
biblioteket med ett samarbete kring tv-spel tillsammans med en idrottsförening.  

5.2 Resultat 

Nedanstående resultat presenteras genom både referat och citat strukturerade under teman 
hämtade från intervjuguiden. De resultat som presenteras visar främst respondenternas 
uppfattningar kring respektive tema, men även i vissa fall det faktiska läget då erfarenheter av 
diskuterade aspekter funnits. Därmed kan respondenterna även i viss mån sägas vara 
informanter. Fokus ligger dock även i dessa fall på respondenternas personliga uppfattningar 
om det faktiska läget.  

5.2.1 Samarbeten i allmänhet  

Det finns en genomgående positiv syn på samarbeten och dess effekter hos samtliga 
respondenter. Anders talar exempelvis om att ”ett plus ett blir tre” medan Eva understryker att 
samarbeten är något av det viktigaste och mest grundläggande för ett biblioteks utveckling. 
Även Bengt ser enbart fördelar med samarbeten och menar att dessa leder till nya impulser, 
idéer och erfarenheter, samt möjlighet att tillsammans med andra ordna större arrangemang 
och aktiviteter som annars inte varit möjliga. Carl ser samarbeten som något ”jättebra och 
jätteviktigt”, och nämner då bibliotekets samarbeten med skolan som särskilt angelägna. Frida 
anser att samarbeten är grundläggande och främst positivt, men menar även att samarbeten 
inte ska ske endast för samarbetets skull.  

 
Frida: Jag tycker att man har ett behov, man ser att man kan lösa det bäst tillsammans och 
så samarbetar man för att kanske lösa det här problemet eller behovet och sen så är det 
liksom bra så. Att bara kunna bocka av att ”nu har vi samarbetat med vår lokala 
fotbollsförening”, det är inget värt i sig egentligen kan jag tycka om man inte ser en 
mening med det och har en tanke bakom. 

 
Det faktum att samtliga parter som ingår i ett samarbete ska få ut något av det ser Anders som 
viktigt och som en förutsättning för att samarbetet ska bli bestående och föra något positivt 
med sig. Bengt ser det som viktigt att samarbetsparterna har en gemensam frågeställning att 
utgå från där nätverk kan skapas genom att en part tar initiativet och bjuder in till diskussion 
kring nämnda gemensamma frågeställningar. Vidare menar han även att ”skälet till att man 
vill samarbeta är ju att man har någonting gemensamt man vill sträva mot”. När det gäller 
förtroende så ser Bengt detta som något som byggs upp genom samarbetet kring en 
gemensam frågeställning. Eva menar vidare att så gott som alla samarbeten resulterar i att en 
part arbetar mer än en annan då absolut jämlikhet är svårt att uppnå. Bengt anser att ”man ska 
ju behandla varandra som jämlikar, men det är ju inte säkert att det behöver innebära att man 
gör lika mycket i projektet”, vilket enligt honom bland annat beror på frågeställningens 
karaktär och såväl ekonomiska som personella resurser. 
   Anders ser det som positivt att Bollen IF i nuläget ingår i flertalet samarbeten med olika 
aktörer som sponsorer och kommunal verksamhet. Han nämner även SISU Idrottsutbildarna 
(SISU) som något av den viktigaste samarbetspartnern som förser föreningen med 
information inom relevanta områden och utbildar tränare i såväl det praktiska 
träningsutövandet som i det ansvar som innehas gentemot de barn som tränas. Desirée menar 
att föreningens samarbete med SISU kan ses som ett välfungerande sådant som endast sker i 
en riktning och hon identifierar även olika typer av samarbeten som lämpliga vid olika 
tillfällen.  
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Desirée: Alla samarbeten beror på situationen, vad det är man ska samarbeta kring och 
vad målet är med samarbetet. Så det kan ju skilja väldigt mycket egentligen. Om man 
tänker samarbetet med SISU är ju inte det ömsesidigt egentligen för de bidrar ju med sin 
expertkunskap så att vi som förening ska kunna utvecklas på ett bättre sätt. Medan 
samarbeten med andra idrottsföreningar för att kunna driva den här fotbollscupen [som 
föreningen arrangerar; förf. anm.] där är det ju mer ömsesidigt att vi ger och tar åt båda 
håll och jobbar tillsammans. Så det är ju lite olika beroende på vad syftet är. Ibland är det 
ju just den där ömsesidigheten man är ute efter. Att man har olika typer av 
expertkunskaper eller erfarenheter och genom att mötas och gå samman så blir man 
starkare, medan andra samarbeten handlar ju mer om information åt ett håll och inte åt 
båda.  

 
Även Carl nämner SISU som en samarbetspartner då det gäller utbildningar och att förse 
idrottsföreningen med relevant och passande litteratur.  
   Eva talar vidare om Folkets hus som ett nav på orten och en viktig samarbetspartner då 
biblioteket tillsammans med detta, föreningar, skolan och ungdomsgårdar ingår i en 
övergripande paraplyorganisation där samarbetet enligt Eva genomsyrar verksamheten.  
 

Eva: Där [i paraplyorganisationen; förf. anm.] träffas vi ju en gång i månaden, alla 
föreningar, skolan, biblioteket, Folkets hus och ungdomsgårdarna. Vi träffas en gång i 
månaden för att planera olika saker och för att höra vad som är på gång. […] En bred 
samverkan är viktigt det. 

 
Organisationen har en ordförande som innehar huvudansvaret, vilken Eva anser får dra ett lite 
större lass än övriga aktörer genom exempelvis ansvaret för att sammankalla möten. Vidare 
nämner även Eva den bredare marknadsföringen för arrangemangen, då olika aktörer 
marknadsför dessa genom olika kanaler, möjligheten att tillsammans ordna större 
arrangemang och det gemensamma utnyttjandet av lokalerna som något positivt. Enligt Eva är 
alla föreningar och organisationer välkomna till dessa månatliga möten där även den lokala 
idrottsföreningen deltar med varierande frekvens beroende på dess tidstillgång. Racket SK 
ingår även de i en övergripande organisation där samarbetet med kommunal verksamhet 
syftar till att gemensamt skapa en trygg miljö för ungdomar på orten. Bengt nämner 
kommunen som en viktig samarbetspartner på olika plan och menar även att föreningen aktivt 
söker nya samarbetspartners i aktörer som Pensionärernas Riksorganisation för gemensamt 
utnyttjande av klubbstugan samt stöttning på olika sätt. Racket SK, såväl som övriga 
idrottsföreningar, har även organiserade samarbeten med andra idrottsföreningar. Carl ser 
samarbeten mellan olika idrottsföreningar och skolan som något viktigt då dessa uppmuntrar 
eleverna till att aktivera sig, och ger exempel på ett samarbete där olika idrottsföreningar, och 
däribland Klubban IK, bjöds in till skolan under ett års tid.  
   Bibliotek B ingår i nuläget i ett flertal samarbeten då detta är ett litet filialbibliotek och 
Frida menar att ”det är givande att samarbeta, det är liksom grunden till det mesta. Man 
kommer ju mycket längre om man samarbetar så det gör vi ju till höger och vänster hela 
tiden”. Frida exemplifierar med ett samarbete kring en gemensam webbplats i regionen vilken 
”ser mycket bättre ut än om vi hade gjort en egen”. Samarbeten med skolan kring bland annat 
författarbesök och även med studieförbundet Vuxenskolan där samarbetsparterna såväl som 
biblioteket tar kontakt och initiativ till någorlunda kontinuerliga samarbeten förekommer 
även. Bibliotek C ingår även de i nuläget i ett flertal samarbeten med aktiviteter riktade mot 
barn och ungdomar som musikcaféer och teatrar.  
   Frida menar att vilja att samarbeta, öppenhet och flexibilitet är viktiga kriterier i ett gott 
samarbete då detta möjliggör för samarbetsparterna att utvecklas och få nya perspektiv. Hon 
menar även att ”det är roligt att samarbeta med kanske lite olika typer eller andra 
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yrkesgrupper, både åldrar och… Ja det är bra att vi är olika så att man kan komma på olika 
saker och också berika varandra och lära sig nya saker och få nya perspektiv på saker och 
ting”.   

5.2.2 Samarbeten mellan bibliotek och idrottsföreningar 

Möjligheten till samarbete 
Samarbeten med bibliotek är inget som Anders tidigare funderat över och hans uppfattning 
om ett samarbete fokuserar främst bibliotekets roll som informationsförmedlare, vilket dock 
är en funktion han ifrågasätter då han menar att ”allt finns ju på nätet” och att den redan 
förekommande samarbetspartnern SISU bidrar med litteratur som är särskilt riktad till 
idrottsföreningar. Vidare ser han det som främst skolans uppgift att arbeta med läsfrämjande 
aktiviteter och ställer sig tveksam till om det är en idrottsförenings uppgift.  
   Eva är dock av en helt annan uppfattning då hon ingått i tidigare nämnda projekt där 
bibliotek och idrottsföreningar de facto samarbetat på initiativ från Länsbiblioteket och SISU. 
Eva har arbetat med detta samarbete tio timmar i veckan under fyra års tid med ekonomiskt 
stöd från ett lokalt projekt inriktat på utsatta barn, såsom invandrarbarn, och deras familjer. 
Detta samarbete syftade främst till att få idrottande barn och ungdomar att läsa mer genom 
exempelvis författarbesök, bokprat på fotbollsplaner och övernattningar på biblioteket. Enligt 
Eva blev de positiva effekterna stora och resulterade i att barn som inte annars gick till 
biblioteket på fritiden kom dit och ”sådana här barn som blev riktiga bokmalar”. Även Bengt 
ser positivt på möjligheten till samarbeten aktuella aktörer emellan under förutsättning att det 
för honom essentiella villkoret med en gemensam frågeställning uppfylls. I nuläget finns ett 
existerande samarbete på grundläggande nivå då bibliotekets lokaler ibland nyttjas av Racket 
IF för möten och aktiviteter.  
   Liksom Anders tar Carl upp idrottsföreningens samarbete med SISU gällande 
idrottsrelaterad litteratur. Han ser dock en möjlighet till samarbete mellan idrottsföreningen 
och biblioteket i denna fråga som sedan även kan gynna främst föreningen i och med ett ökat 
utbud av idrottslitteratur på biblioteket och menar att ”det är ju i ropet nu med hälsa och 
välfärd och sådant. De [personer inom idrottsföreningen; förf. anm.] har kanske lite mer 
kunskap om sådana här böcker än bibliotekarierna har”. Carl tar även upp det projekt Eva 
nämner där föreningen var engagerad, vilket han anser var ett lyckat initiativ. Dock var detta 
projekt inget han var personligen involverad i vid sitt engagemang i Klubban IK. Bibliotek B 
ingick inte heller i detta projekt, men även Frida menar att detta var ett ”jätteintressant” sådant 
och ser i allmänhet att det finns goda möjligheter att utveckla ett samarbete vilket hon även 
skulle tycka ”vore väldigt, väldigt roligt” då ”det ju finns en enorm kraft och ett stort 
engagemang och driv i idrottsföreningarna som skulle vara jättespännande att få in i 
biblioteket också”. Bollen IF deltog i en förstudie till nämnda projekt, men Desirée anser att 
den optimala formen för detta samarbete inte hittades.  
 

Desirée: Det där [bokprat i samband med träningar; förf. anm.] är alltid svårt därför att de 
här barnen och ungdomarna kommer ju till träningen med ett enda mål och det är att 
träna. Och att det då händer någonting annat, en annan aktivitet, det uppfattas ju inte alltid 
som någonting positivt utan det kan ju uppfattas också som någonting som tar tid från den 
aktiviteten som jag kom dit för att ägna mig åt. Det blev nästan en konkurrerande 
verksamhet istället för att det blev någon slags bonus eller extra värde eller vad man ska 
kalla det för. 

 
Desirée ser istället en möjlighet i att koncentrera denna typ av samarbete till vinterhalvåret 
och tillfällen då fokus ligger på att diskutera snarare än att träna. Bibliotek C har ett befintligt 
samarbete med en idrottsförening på elitnivå då dess spelare kommer till biblioteket och 
spelar tv-spel med barnen, ett samarbete som Greta hoppas ska kunna fortsätta. Greta nämner 
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i samband med detta även den konkurrens som finns om de ungas tid då hon menar att ”barn 
och ungdomar de har ju sina intressen och då går de ju dit och spelar och pratar och så. De 
kommer ju inte hit till biblioteket”.   
 
Ansvarsfördelning     
Eva, med sin erfarenhet av samarbete parterna emellan, tar upp problematiken med att den 
största delen av arbetet gärna läggs på biblioteket då detta enligt henne förväntas av 
idrottsföreningarna. Denna syn bekräftas av Anders tankar om att biblioteket är den aktör som 
ska ta initiativ till ett samarbete, och även inneha det största ansvaret, och komma med 
konkreta förslag på vad detta kan ske kring samt dess specifika målgrupp. Han tänker sig även 
att en föreningsdag skulle kunna ordnas på biblioteket, som just biblioteket bjuder in till. 
Föreningens roll i denna typ av samarbete ser han främst som att underlätta samordningen 
från bibliotekets sida. 
 

Anders: Det är att man [biblioteket; förf. anm.] kan ta kontakt med kansliet och sedan 
kanske gå ut med en inbjudan till… Om vi säger att vi ska fokusera på 8- till 10-åringar 
då har vi kanske sex lag i de åldersgrupperna och då kan man kanske göra ett gruppmejl 
utav det om att vi kommer att ha några representanter från biblioteket här.      

 
Bengt menar att möjligheten finns för idrottsföreningar och bibliotek att ordna något 
tillsammans, som föreläsningar och andra aktiviteter, och ser även att initiativet kan komma 
från båda parterna. Dock anser han att det är bra om initiativet kommer från den kommunala 
verksamheten då han ser det som en fördel med ett samarbete som drivs framåt av tjänstemän, 
”för ska det drivas på ideell basis så konkurreras det ofta ut av andra saker som måste skötas”. 
Enligt Carls uppfattning kan initiativet till ett samarbete komma från såväl idrottsföreningen 
som biblioteket, men han menar att detta är av avgörande karaktär för ansvarsfördelningen 
och ser det som att varje aktör kan lägga fram en idé gällande ett samarbete kring en viss 
fråga varpå denna får huvudansvaret för dess genomförande. Desirée anser att biblioteket ska 
ta första steget ”därför att jag tror inte det känns naturligt för idrottsföreningar att kontakta 
andra föreningar eller verksamheter som ligger utanför kärnverksamheten”. Dock menar 
Desirée att möjligheten finns att biblioteket kan väcka intresset för frågan och ge föreningarna 
något av en ”verktygslåda” som de sedan på egen hand kan arbeta vidare med, vilket inte helt 
korresponderar med Bengts uppfattning. 
 

Desirée: Man kan satsa alltså vintern 2012 och besöka alla lag i Bollen IF, och vi har ju 
20 lag så bara det tar ju lite tid att ta sig igenom alla lagen. Men att man tänker att då har 
man liksom väckt intresset i den föreningen. 

 
Frida ser det som att ”man kan ju inte sitta och vänta bara på att alla andra ska göra saker utan 
då får man ju göra det själv” och tänker sig att biblioteket såväl kan bjuda in föreningar till 
bokprat som att båda parter kan delta i respektive parts anordnade aktiviteter.  
   Samarbetet på bibliotek C började enligt Greta för tre år sedan när biblioteket köpte in tv-
spel varpå kontakt med idrottsföreningen togs på bibliotekets initiativ. På biblioteket talas det 
även om möjligheten att ta kontakt med ytterligare föreningar inom andra idrotter, främst för 
att främja jämställdheten. Greta ser även det som att biblioteket ska komma till 
idrottsföreningen med ett färdigt förslag snarare än att parterna tillsammans kommer fram till 
en fråga att samarbeta kring då hon nämner att bibliotek C inte beslutet ”vilka och hur och 
när” än. Biblioteket står här, enligt Greta, för initiativet då hon menar att ”de 
[idrottsföreningen; förf. anm.] kommer inte till oss, om man säger så, och vill göra saker”. 
Hon menar dock att det skulle underlätta arbetet ur bibliotekets synvinkel om 
idrottsföreningen eller potentiella nya samarbetsföreningar tog kontakt. Dock ser hon det som 
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att det skulle kunnat vara lättare med en idrottsförening som inte ligger på elitnivå och ”som 
inte är så upptagna”. 
 
Resurstillgångens påverkan 
En anledning till Anders svårighet att se ett samarbete med ett bibliotek kring läsning är 
ledarnas och tränarnas begränsade tid då arbetet med de unga i föreningen sker på ideell basis. 
Han ställer sig tveksam till om ledarna, som ofta utgörs av barnens föräldrar, skulle vara 
beredda att lägga ner extra tid på ett samarbete med biblioteket och han tänker sig därför att 
samarbetet kan ske genom att biblioteket kommer till idrottsföreningen istället för tvärtom. 
   Anders kan dock tänka sig att det finns eldsjälar som ser ett värde i detta samarbete, vilket 
även Eva har konstaterat av erfarenhet. Hon menar att intresset hos idrottsföreningarna hon 
varit i kontakt med skiftar och att de med pedagogisk utbildning, som förskolelärare och andra 
lärare, är de som till störst del har en positiv inställning till ett samarbete då dessa i hög grad 
inser att ”kropp och knopp hänger ihop så att säga”. Även denna uppfattning bekräftas till viss 
del från föreningshåll då Carl, som arbetar som lärare, ställer sig positiv till att lägga ner tid på 
ett samarbete. Han tror dock även att övriga ledare skulle ställa sig positiva till ett samarbete, 
och främst då kring idrottsrelaterad litteratur då lån av denna innebär minskade utgifter för 
föreningen i form av minskat behov av bokinköp. Greta tänker sig, liksom Carl, att 
föreningarna inte skulle säga nej om de fick en förfrågan då hon menar att ”det väl aldrig är 
fel om man har ett bra samarbete”.  
   Även Desirée ser en problematik i bristen på tid då ledarna ska balansera både heltidsarbete 
och tränarsysslan, och hon menar även att ”fast man tycker att idén [med ett samarbete mellan 
bibliotek och idrottsföreningar; förf. anm.] är bra så kan det ändå finnas ett motstånd att lägga 
en halvtimme extra för att göra något som ligger utanför kärnverksamheten”. Desirée tänker 
sig dock att ledarna troligtvis ställer sig positiva till ett samarbete om en förfrågan dyker upp 
från bibliotekets sida.  
   Frida konstaterar att ”man tar initiativ till det [ett samarbete; förf. anm.] om man känner att 
man har tid och kraften till det sådär. Men det är ju som sagt ofta det som saknas för man har 
många andra projekt på gång” och hon menar även att ”det är ju inte så att man har en massa 
tid där man sitter och funderar hur man ska göra utan man måste ju klara av basverksamheten 
först”. Även Greta menar att det faktum att bibliotek C är underbemannat hämmar samarbeten 
på djupare nivå och att ”man vill ju så mycket men man hinner inte, så man försöker hålla det 
till sådant som går lätt och som man inte behöver lägga ner så mycket tid på”.   
 
Möjligheten till ett kontinuerligt samarbete  
När det gäller samarbetets kontinuitet ser Eva det faktum att idrottsledare- och tränare ofta 
byts ut som det största hotet och den största orsaken till att dessa samarbeten tenderar att bli 
mer kortsiktiga.  
 

Eva: Det som var lite knepigt var att det byttes ut väldigt mycket tränare. Det var inte så 
att nästa år kunde jag ringa och säga att: ”Hej det är jag igen, vad ska vi nu göra för kul?”. 
Utan jag fick alltid dra hela historien, det här med kopplingen med bok och idrott. Och 
jag kunde stöta på väldigt motståndskraftiga människor som aldrig haft särskilt mycket 
till övers för läsning. 

 
Eva jämför detta med det mer rutinmässiga samarbetet som bedrivs med skolor, där lärare och 
rektorer enligt henne är samma i många år varför mer långsiktiga samarbeten kan byggas upp. 
Enligt Eva fanns en tydlig förankring hos styrelsen under det befintliga projektet, vilken dock 
inte genomsyrade föreningen i stort varför Eva ser det som att det kunde varit positivt om 
styrelsen tagit ett större ansvar för att förankra projektidén hos de ideellt arbetande ledarna 
istället för att ge henne ansvaret för detta.  
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   Anders menar att ett samarbetes kontinuitet i stort kan relateras till dess fruktbarhet, varför 
ett bra samarbete har större potential att bli ett långsiktigt och han tänker sig att en fast tid 
varje år då biblioteket kommer på besök kan fastställas för att ge samarbetet kontinuitet. 
Bengt ser ett gemensamt möte en gång om året som en möjlighet och ser möjligheter till såväl 
kontinuerligt samarbete som tillfälliga samarbetsprojekt kring specifika problemställningar. 
Vidare anser Carl att en bokträff en gång i månaden, eller under lämpligt tidsintervall, på 
biblioteket vore en väg att gå och tänker sig att nämnda möjliga samarbete kring 
idrottslitteratur kan vara något bestående. Enligt Frida är kontinuiteten i ett samarbete något 
som byggs upp då hon menar att ”jag tror inte att man börjar från noll till ett kontinuerligt 
samarbete utan jag tror att man måste ju börja med någonting så att säga”. Hon menar vidare 
att ett första steg kan vara att bara ”ses över en fika”, ett steg som precis tagits från 
bibliotekets sida.  
    
Samarbetets möjliga resultat 
Carl är övervägande positiv till alla typer av samarbeten från bibliotekets sida och tänker sig 
även att ett samarbete mellan idrottsföreningar och bibliotek leder till större positiva effekter 
för biblioteket i och med exempelvis ökat besöksantal och ökade utlåningssiffror. Dock ser 
han även en möjlighet för aktörerna att marknadsföra sig genom att idrottsföreningarna 
exempelvis har information på biblioteket vilket kan leda till att nya grupper och potentiella 
medlemmar nås. Eva, Greta och Frida menar även de att ett samarbete kan ge positivt utfall 
gällande marknadsföringsaspekten då exempelvis Frida menar att ett samarbete skulle kunna 
hjälpa biblioteket att nå nya grupper och få dessa att uppmärksamma att biblioteket finns och 
vad det har att erbjuda. Greta menar även att den största fördelen med det befintliga 
samarbetet är att det ger barnen så mycket, ”och då blir man ju själv glad att man har gjort 
något stort och bra för barnen”. Desirée anser att ett samarbete med ett bibliotek skulle kunna 
bidra till att ge föreningen insikter om vad litteratur kan tillföra och även vidga föreningens 
vyer.  
   Merparten av respondenterna ser samarbeten kring olika former av aktiviteter såsom 
bokprat, olika typer av event och temadagar som möjliga och när det gäller samarbetets 
målsättningar ser majoriteten att gemensamma mål är av godo för ett samarbete och dess 
resultat, och Frida menar att ”man kanske har olika syften med samarbeten men sen så är det 
väl bra att man har ett gemensamt mål”, men också att ”det kan ju vara så att föreningen bara 
vill marknadsföra sig, hitta nya fotbollsspelare eller något sådant. Och vi kanske vill något 
annat då, och att det kan förenas i en gemensam aktivitet”. Anders ser att biblioteket, vilka 
han som tidigare tagits upp anser är den part som ska ha huvudansvaret, ska komma med 
färdiga mål ”så att man inte bara säger att biblioteket kommer, utan att man har något fokus 
mot den åldersgruppen och kanske vad man kan erbjuda”. Greta nämner vidare att chefernas 
mål är något som hämmar andra samarbeten, som samarbeten med idrottsföreningar vilka inte 
traditionellt ingår i övergripande målsättningar, då hon menar att ”vi får ju en massa andra 
mål från våra chefer som vi måste uppfylla och jobba med och då måste vi ju prioritera det”. 

5.2.3 Framtida samarbetsmöjligheter  

Anders uppmärksammar idrottsrörelsens och idrottsföreningarnas fostrande uppdrag och ser 
ett samarbete med bibliotek som något som i framtiden skulle kunna bredda föreningens 
verksamhet. Han menar även att ”säkert finns det föräldrar därute som skulle tycka att det blir 
en bättre idrottsförening om man hade en sådan här verksamhet [samarbete med ett bibliotek; 
förf. anm.]”. Bengt ser att bibliotek och idrottsföreningar har en gemensam grund då det enligt 
honom handlar om samma ungdomar som besöker biblioteket och är aktiva i 
idrottsföreningen och han menar vidare att det kommer bli allt viktigare att kommuner och 
föreningsliv samarbetar. 
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Bengt: Alltså jag tycker det är spännande över huvud taget med frågeställningar kring att 
få idrottslivet och kulturlivet att möta varandra. Det tycker jag är väldigt spännande och 
jag tror faktiskt också att det utvecklar bättre idrottsmän om man kan få kultur och idrott 
att komma samman och stötta varandra. Så det är en spännande utmaning. Den är inte 
alltid så enkel, men det är en spännande utmaning.  

  
Carl anser att det i framtiden kommer att bli allt viktigare att utveckla olika typer av naturliga 
mötesplatser där främst ungdomar, ”som är det viktigaste”, kan träffas och umgås istället för 
att ”samlas i gäng och hitta på bus” varför samarbeten med denna målgrupp i fokus enligt 
honom även kan gynna samhället i stort. Carl ser bibliotek som en möjlig mötesplats, som 
även kan sprida information om andra mötesplatser, som idrottsföreningar och liknande. 
 

Carl: Det är ju det som jag tycker är den största fördelen med sådana här föreningar. Och 
biblioteket är ju också öppet ganska länge vissa kvällar. Det blir ju då en samlingspunkt 
och är det då något vettigt att göra så blir det ju inget bus. Då umgås man ju över många 
gränser. 

 
Desirée menar vidare att samarbeten med bibliotek skulle kunna främja visionen att bidra till 
utveckling av barn och ungdomar samt samhällsnyttan, en vision som enligt henne är möjlig 
för en idrottsförening, men även att ”jag tror att det kommer liksom i andra hand. Samarbeten 
med andra idrottsföreningar ligger ändå i topp därför att det är det vi behöver för att klara att 
driva det vi finns till för. Det andra kommer i andra hand”.  
   Desirée ser bristen på tid som en barriär, inte minst från de ideella föreningarnas sida, vilket 
även Anders håller med om.  Desirée menar att ”det är tid. Alltså hela tiden handlar det om 
tid. Det gör det. Det är den krassa verkligheten. I alla ideella föreningar är det så numera, det 
är bara tid man pratar om”. Hon menar även att den egoism som hon ser brer ut sig i samhället 
är ett hot mot ideell verksamhet och även samarbeten där inte den omedelbara nyttan för jaget 
syns.  
   Enligt Frida kommer bibliotek B alltid samarbeta med olika aktörer då detta är ett måste för 
dess överlevnad men hon menar dock att detta inte alltid kommer att ske i någon enorm skala. 
Frida ser även idrott samt bibliotek och läsning som ”en suverän kombination” men menar 
även att ”tid är pengar” varför basverksamheten prioriteras i första hand. Även Greta ser tiden 
som avgörande och menar, som nämnts, att ”man vill ju så mycket men man hinner inte” 
varför samarbeten hålls på en grundläggande nivå, och även att tillgången till ”personer och 
plats” spelar en avgörande roll. Som nämnts menar även Eva att ”det är väldigt mycket arbete 
som läggs på biblioteket”, vilket enligt henne gör att avsatta timmar till arbetet med 
samarbetet och ekonomiskt stöd är en förutsättning för att det ska bli bra då även biblioteket 
lider av begränsade både tidsmässiga och personella resurser vilket kan gå ut över övrig 
biblioteksverksamhet i form av exempelvis minskat mediebestånd. 
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6 Analys 

Detta avsnitt syftar till att ge en teoretisk förankring åt i föregående avsnitt presenterade 
utsagor, vilket sker genom att i teoriavsnittet presenterade teorier om förutsättningar för 
samarbeten och modeller gällande samarbetsnivåer kopplas till ovan presenterad empiri. De 
samarbetsteorier som togs upp i teoriavsnittet och dess koppling till empirin presenteras 
liksom Montiel-Overalls (2005a) modeller och tillika samarbetsnivåer, som här får funktionen 
av de kategorier utifrån vilka empirin analyseras och sorteras.  
   Då Montiel-Overalls (2005a) modeller behandlar samarbetet och relationen mellan lärare 
och bibliotekarie, vilket inte är en relation denna uppsats syftar till att studera, har en 
bearbetning, som nämnts i metodavsnittet, av modellerna gjorts i syfte att göra dem än mer 
applicerbara på ett samarbete mellan just bibliotek och idrottsföreningar. Modellerna har sin 
bas och grundelementen kvar medan aktiviteter och aktörer har anpassats och ersatts med för 
denna studies syfte mer relevanta sådana. Dessa modifierade modeller presenteras följaktligen 
innan empirin kopplas till såväl dessa som samarbetsteorierna. 
   Det bör beaktas att de av Montiel-Overall (2005a) utvecklade modellerna syftar till att 
beskriva samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare som det faktiskt är, vilket dock inte 
denna uppsats främst syftar till. I detta avsnitt används istället modellerna till att kategorisera 
respondenternas uppfattningar om samarbeten, och samarbeten med idrottsföreningar eller 
bibliotek i synnerhet. Följaktligen beskrivs med hjälp av modellerna de nivåer 
respondenternas utsagor och uppfattningar tyder på att ett samarbete ska eller kan ligga på 
enligt just respondenterna. Dock ger empirin även exempel på det faktiska läget i viss mån 
varför detta även bakats in i analysen, med ett fokus på respondenternas uppfattning av detta.  

6.1 Bearbetade samarbetsmodeller 

Montiel-Overalls samarbetsmodeller (2005a) har således i viss mån modifierats och kommer i 
den efterföljande analysen fungera som analysram gällande respondenternas uppfattning om 
hur ett samarbete dem emellan har möjlighet att bedrivas, och därmed vilken nivå de menar 
att ett samarbete ska ligga på. Nedan presenteras dessa modifierade modeller med en kort 
beskrivning av respektive modell. 
   På nästkommande sida presenteras modell A (se Figur 7), den första, och den andra 
modellen, modell B (se Figur 8). Modell A står för den lägsta graden av samarbete där 
samordning är i fokus. Detta kan gestalta sig i att en bibliotekarie fungerar som samordnare 
och inför exempelvis ett boksamtal därmed kontaktar berörd bibliotekarie och ledare i 
idrottsföreningen för att hitta både en passande tid samt en lämplig, ledig lokal som passar 
båda parter.   
   Modell B inbegriper även mål vilka samarbetsparterna arbetar mot då varje part tillför de 
resurser denna har till förfogande. Dessa mål behöver dock inte vara gemensamma utan varje 
part kan gå in i samarbetet med ett eget mål, vilket Montiel-Overall (2005b, s. 37) betonar4, 
som att biblioteket vill ha mer besökare och utlån medan idrottsföreningen ser som sitt mål i 
samarbetet att få ökad marknadsföring av föreningen och dess verksamhet. Utifrån dessa 
enskilda mål kan gemensamma mål, som att främja idrott och läsande bland berörda barn och 
ungdomar genom de aktiviteter som genomförs, utvecklas då även samarbetet utvecklas och 
når nya nivåer.  

                                                           
4 I den andra artikeln som behandlar samarbetsmodellerna, 2005b, presenterar Montiel-Overall sina modeller i en 
något mer förenklad och i vissa fall förändrad form. I denna artikel betonas exempelvis parternas individuella 
mål i modell B starkare än i den första artikeln (2005a), vilken modellerna i övrigt utgår från. Denna betoning 
framgår inte helt tydligt i originalmodellen varför den tydliggjorts i bearbetningen av modell B inför denna 
analys.  
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Figur 7: Modell A och Figur 8: Modell B (efter Montiel-Overall, 2005a, 2005b) 

 
Såväl den tredje modellen, modell C (se Figur 9), som den fjärde och sista modellen, modell 
D (se Figur 10), presenteras på efterföljande sida. Modell C visar på ett samarbete där graden 
av förtroende parterna emellan är större än i föregående modeller och där gemensamt arbete 
fokuseras i syfte att uppnå gemensamma mål samt att integrera respektive aktiviteter de båda 
parterna bidar med, idrott och hälsa samt litteratur och läsning. Denna integrering syftar till att 
förbättra såväl deltagande barn och ungdomars läs- som idrottsfärdigheter och i slutänden 
därmed även dess välmående.   
   I modell D spelar bibliotekschefen eller annan huvudman liksom idrottsföreningens 
ordförande en viktig roll då dessa står för inrättandet av normer och hanterandet av resurser 
gällande samarbetet. Denna modell innefattar samma aktiviteter som den föregående, med 
skillnaden att samarbetet är något som genomsyrar hela verksamheten. Modell C kan sägas 
ses som samarbeten med en början och ett slut medan samarbeten enligt Modell D snarare 
avses sträcka sig över om inte evig så åtminstone en lång tid där mer utrymme ges för 
långsiktiga mål och långsiktigt uppbyggande av ett bestående samarbete.  
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Figur 9: Modell C och Figur 10: Modell D (efter Montiel-Overall, 2005a) 
 

6.2 Förutsättningar för samarbete 

Ingen av respondenterna talar om den av Thompson (1988) nämnda förutsättningen att 
aktörerna samarbetar i syfte att minska osäkerheten och öka de egna konkurrensfördelarna. 
Konkurrens nämns dock kort av Desirée då deltagandet i pilotprojektet och samarbetet kring 
bokprat snarare resulterade i att denna aktivitet sågs som en konkurrent gentemot träningen. 
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Vidare menar även Greta att de unga ofta använder sig av andra mötesplatser än just 
biblioteket. Annars verkar respondenterna dock inte se deras båda verksamheter i grunden 
som konkurrerande sådana då flera identifierar gemensamma mål vilka parterna tillsammans 
kan arbeta mot, som att ge barn och unga en meningsfull fritid. Trots att det handlar om 
samma målgrupp, som det skulle kunna råda en viss konkurrens om, ser respondenterna ett 
samarbete enbart som en ytterligare möjlighet att hjälpa och stötta varandra snarare än ett sätt 
att lokalisera samarbetspartens svaga sidor.  
   Christopher (2005) menar att samarbeten aktörer emellan blivit allt vanligare då 
organisationer har specialområden och därmed tar hjälp av andra aktörer med andra 
specialområden. Detta kan relateras till Desirées tankar om att idrottsföreningar samarbetar i 
allt större grad för att främst klara att driva den dagliga verksamheten framåt. Hon menar även 
vidare att alla föreningar inte kan göra allt, som de tidigare har gjort, vilket enligt henne 
främst beror på såväl ekonomiska som tidsmässiga resurser. Även Frida menar att bibliotek B 
är beroende av samarbeten med andra för att verksamheten ska fungera då det enskilda 
biblioteket inte kan göra allt. 
   Liksom Panzarasa, Jennings och Norman (2001) ser Frida en grundläggande förutsättning i 
att ett samarbetsbehov lokaliseras då hon menar att ett samarbete som sker endast för 
samarbetets skull inte ger ett mervärde. Bengt, Eva och Frida ser ett grundläggande kriterium 
i att ett samarbete ska leda till positiva resultat som inte kunde nåtts av parterna var för sig, 
vilket Christopher (2005) även menar. Bengt är vidare av åsikten att förtroende är något som 
byggs upp under ett välfungerande samarbete snarare än en förutsättning för ett sådant. Detta 
korresponderar till såväl Wilson och Nielsons (2001) som Ferrin, Bligh och Kohles (2008)  
tankar om förtroendets roll i ett samarbete. Vidare menar Wilson och Nielson (2001) även att 
en hög samarbetsvilja hos samtliga parter är av vikt, vilket även Frida anser som förespråkar 
en positiv grundinställning och Greta som menar att ett intresse för samarbetet bör finnas från 
aktörernas sida. Liksom Wilson och Nielson (2001) ser Frida även flexibilitet hos 
samarbetsparterna som en viktig förutsättning för att ett samarbete ska resultera i något 
positivt.  

6.3 Montiel-Overalls modeller 

De bearbetade modellerna med utgångspunkt i modellerna utarbetade av Montiel-Overall 
(2005a) får nedan funktionen av de kategorier analysen strukturerats efter där respondenternas 
utsagor sorterats in under lämplig rubrik. Dessa utsagor är både sådana som kan relateras 
direkt till modellen och även sådana som kan diskuteras i ljuset av den aktuella modellen. 
Det bör även nämnas att modellerna inte kan sägas utgöra några helt fasta kategorier då 
samarbetsnivåerna även kan variera inom modellerna (Montiel-Overall, 2005b, s. 40).  

6.3.1 Modell A  

Den första modellen är som nämnts den som i tid och resurser kräver minst av 
samarbetsparterna. Enligt Montiel-Overall (2005a) ligger fokus i denna typ av samarbete 
snarare på att öka den egna effektiviteten och få det egna arbetet att flyta på smidigare än att 
arbeta mot gemensamma mål eller mot ett samarbete som ger likartade positiva utkomster för 
båda parter. Som exempel kan nämnas den gemensamma webbplats som Frida menar blivit 
bättre än om biblioteket fått arbeta fram en egen. Desirée menar även att Bollen IF arbetar 
med ett flertal andra idrottsföreningar just för att underlätta och effektivisera arbetet som sker 
i föreningen. I dessa fall finns inga uppsatta mål mer än just målet att föreningen ska klara 
basverksamheten. 
   Ett samarbete enligt modell A innebär även enligt Montiel-Overall (2005a) att en part, eller 
vanligtvis en individ, går in och samordnar olika aktiviteter genom att exempelvis göra 
scheman. Anders menar att biblioteket är den part som ska ta initiativet till ett samarbete och 
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gärna komma med förslag på konkreta aktiviteter till vilka idrottsföreningen bjuds in, vilket 
bottnar i främst ledares och tränares troliga ovilja att lägga ner alltför mycket tid på ett 
samarbete. Därmed antas biblioteket även vara den part som tar det största ansvaret och står 
för samordnandet av samarbetsaktiviteter. Dock menar Anders även att föreningen kan 
komma in och hjälpa biblioteket med administrationen genom att ta kontakt med berörda lag 
efter att den första kontakten med föreningen tagits från bibliotekets sida. Bibliotekets 
samordning av aktiviteterna sker alltså genom kommunikation med föreningen, vilket modell 
A förespråkar. Denna hjälp med kontakter underlättar snarare bibliotekets arbete än ger ökad 
nytta för idrottsföreningen. Uppfattningar om att biblioteket ska samordna aktiviteter som 
bokprat och liknande framkommer från flertalet respondenter från idrottsföreningarna, men 
även tankar om idrottsföreningarnas möjlighet att ta initiativ till och ansvara för aktiviteter 
som snarare ligger inom föreningens område och därmed samordnas av denna. Vidare 
framkommer även uppfattningar om att biblioteket är den part som tjänar mest på ett 
samarbete och att fokus ligger främst på detta och de aktiviteter som främjar dess verksamhet 
vilket tyder på ett samarbete på en nivå utan gemensamt planerande eller gemensamma mål. 
   Såväl Frida som Greta menar att ett samarbete på låg nivå ibland kan vara det enda möjliga 
då främst brist på tid, men även andra resurser, gör att alltför mycket tid inte kan läggas på 
samarbeten. Underbemanning och det faktum att resurserna främst går till att hålla 
basverksamheten flytande är två aspekter som nämns i denna fråga vilka bidrar till 
uppfattningen om att samarbeten på låg nivå är det mest rimliga. 

6.3.2 Modell B 

I modell B tillkommer även ett fokus på mål och resultat av samarbetet som inte finns i 
modell A (Montiel-Overall, 2005a). Varje part ingår på denna nivå i samarbetet med främst 
egna uppsatta mål som har möjlighet att utvecklas till gemensamma sådana vid en potentiell 
fördjupning av samarbetet. Desirée menar att möjligheten att ha gemensamma mål delvis är 
beroende av samarbetets syfte, vilket enligt henne kan handla om att tillsammans lösa en 
uppgift som är för svår för den enskilda parten likväl som ett samarbete som endast ger ett 
värde för den ena parten.  
   Bengt ser att upprinnelsen till ett samarbete kan vara att en av parterna hittar en intressant 
frågeställning samt lokaliserar en annan part som denna frågeställning skulle passa varpå den 
första parten bjuder in till ett samarbete. Denna nivå av samarbete innebär följaktligen att den 
första parten har en tanke om det mål ett samarbete skulle kunna uppfylla innan samarbetet 
ingåtts. Även Carl menar att varje part kan erbjuda samarbetspartnern ett färdigt förslag där 
även parternas ansvar är beroende av vem som tog initiativet. I den typ av samarbete Anders 
talar om sker mycket på bibliotekets villkor och syftar till att uppfylla de mål som biblioteket 
sätter upp. Dessa uppfattningar hindrar dock inte att parterna i ett senare skede sätter upp 
gemensamma mål och utvecklar den initiala idén gemensamt. Dock tyder Anders 
uppfattningar på att biblioteket snarare ska komma till föreningen med färdiga lösningar 
varför en diskussion om gemensamma mål antagligen inte sker. Frida menar att en möjlighet 
till samarbete är att delta i varandras aktiviteter och bidra med det man kan. Även detta tyder 
på att varje part går in i samarbetet med olika mål då respektive part i grunden har en tanke 
om vart deras egen aktivitet ska leda vilken inte delas med samarbetspartnern.  Greta ser även 
det som att biblioteket ska komma till idrottsföreningen med ett färdigt förslag snarare än att 
parterna tillsammans kommer fram till en fråga att samarbeta kring då biblioteket enligt henne 
ska komma fram till hur detta ska ske innan kontakt med potentiella samarbetspartners tas. 
Även Gretas uppfattning om att det skulle underlätta om idrottsföreningen tog kontakt tyder 
på att denna i ett sådant fall skulle komma till biblioteket med ett färdigt upplägg då vem som 
tar initiativet inte har större betydelse gällande tidsaspekten i de fall planeringen ändå sker 
gemensamt. 
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   Anders ser det som essentiellt att båda parter har något att vinna i en samarbetsrelation 
vilket tar hans uppfattning av samarbetet upp på en nivå av modell B då denna innefattar 
kriteriet att samtliga samarbetsparter ska få ut något positivt av detta (Montiel-Overall, 
2005a). Dock anser inte Anders att parterna nödvändigtvis ska, eller ens kan, få ut exakt lika 
mycket av samarbetet vilket han heller inte ser som något viktigt då kärnan i hans uttalande 
ligger i att samarbetet ska leda till positiva effekter för de deltagande. Carl ser såväl möjliga 
resultat av ett samarbete som idrottsföreningen kan tjäna på som resultat som biblioteket kan 
tjäna på. Dock är han av uppfattningen, som tidigare tagits upp, att biblioteket är den part som 
tjänar mest på ett samarbete. Ett samarbete i modell B syftar, som nämnts, dock inte till att 
alla samarbetsparter ska tjäna lika mycket utan fokus ligger på att varje part ser någon form av 
resultat som kan vara denna till nytta. Eva talar även mycket om de resultat som, i det 
genomförda projektet, gagnat biblioteket. Dessa resultat gynnar i första hand biblioteket, men 
kan i förlängningen även sägas ge positiva resultat för idrottsföreningen om man är av 
uppfattningen att läsning och idrott som kombineras ger friskare och mer välmående barn och 
unga. 
   Montiel-Overall (2005a) menar vidare även att parterna på denna samarbetsnivå kan vara 
ojämlika, som ett framgångsrikt företag som ingår ett samarbete med en fattig skola, men att 
det likväl är viktigt att båda parter gynnas av samarbetet. Detta kan relateras till Bengts och 
Desirées tankar om att samarbeten mellan bibliotek och idrottsföreningar inte sker på lika 
villkor då bibliotekarier de facto får betalt för deltagandet i samarbetet då detta ingår i deras 
arbetsuppgifter medan föreningsmedlemmar engagerar sig ideellt. Trots denna ojämlikhet kan 
båda parter vinna något på samarbetet, som bibliotekens möjlighet att nå nya grupper vilken 
Frida talar om och idrottsföreningarnas möjlighet att utveckla de unga i föreningen och ge 
dem ett mervärde i livet som Desirée nämner, om än kanske inte samma sak.  
   Montiel-Overall (2005a) ger exempel på att ett samarbete på denna nivå kan innefatta att 
skolbibliotekarien kommer med böcker till en lektion, vilket kan relateras till Anders 
uppfattning om att biblioteket i sin roll som informationsförmedlare kan förse föreningen med 
relevant litteratur liksom Carls liknande uppfattning om bibliotekets möjliga roll i ett 
samarbete. Här kan man urskilja aktörernas olika mål då föreningens mål kan vara att tillägna 
sig bra och relevant litteratur utan påverkan på föreningens ekonomiska resurser medan 
biblioteket kan ha som mål, vilket även Carl är inne på, att få fler medier utlånade vilket är 
positivt för dess verksamhet. Då biblioteket endast förser föreningen med litteratur kan detta 
ses som något av ett envägssamarbete vilket Montiel-Overall (2005a) ser som ett av denna 
modells kännetecken. Carl nämner dock även föreningens möjliga roll i denna typ av 
samarbete då han uppmärksammar att föreningens expertis inom området idrottslitteratur kan 
nyttjas av bibliotekarierna vid inköpsarbetet. Följaktligen skulle då ett gemensamt mål, 
utvecklat ur de från början skilda målen, i bibliotekets innehav av ett relevant och uppdaterat 
bestånd av idrottsrelaterad litteratur kunna uppstå vilket gynnar båda parterna och även andra 
aktörer i samhället såsom övriga användare.  
   Ansvarsfördelningen på denna nivå är vidare enligt Montiel-Overall (2005a) inte alltid 
jämlik utan karakteriseras ofta av att en av parterna tar på sig ett större ansvar och står för det 
mesta av arbetet. Detta kan exemplifieras i Evas upplevelser av det faktiska 
samarbetsprojektet mellan idrottsföreningar och bibliotek då hon upplevde att bibliotekets 
arbetsbörda var större än samarbetspartnerns. Den allmänna uppfattningen bland 
respondenterna är även att just biblioteket är den part som helst ska ta på sig ett större ansvar, 
där Bengt menar att det är en fördel att kommunal verksamhet står för det största ansvaret. 
Även Desirée anser att biblioteket ska ansvara för att ta initiativet, men tänker sig dock även 
att ansvaret kan delas efter att den första kontakten tagits. Frida ser det som positivt att allt 
befintligt samarbete inte sker på bibliotekets initiativ utan att de olika samarbetsparterna även 
kommer med förslag till aktiviteter. Dessa aktiviteter planeras inte tillsammans utan kontakt 



31 

 

tas av en av parterna som har ett förslag och därmed även ett eget tänkt mål med samarbetet. 
Även när det gäller möjliga samarbeten med idrottsföreningar tänker sig Frida att biblioteket 
kan ta initiativet att bjuda in till detta, varför gemensam planering i detta fall inte skulle 
genomföras. Greta visar även på tankar om att biblioteket är den part som ska komma med 
färdiga förslag men välkomnar, som nämnts, även förslag från den samarbetande 
idrottsföreningens sida.  
   Bengt anser att förtroende är något som byggs upp och utvecklas genom ett samarbete, 
vilket enligt Montiel-Overall (2005a) är ett möjligt resultat av ett samarbete i modell B. I och 
med samarbetet kan förtroende och tillit för att arbeta med varandra fördjupas vilket kan leda 
till samarbeten på en högre nivå, vilket även Anders anser. Samarbetets utfall är enligt Bengt 
även en faktor som spelar in när det gäller möjligheten till utvecklande av detta djupare 
samarbete. Eva ser det dock som svårt att bygga upp förtroende och tillit i och med 
erfarenheterna från det befintliga projektet. Utan möjlighet att bygga upp den tillit som krävs 
för ett djupare samarbete finns risken att samarbetet inte når längre än till modell B. Frida och 
Greta ser, som nämnts, tidsaspekten som en faktor som i hög grad påverkar hur djupt ett 
samarbete har möjlighet att bli, vilken nivå detta kan ligga på och hur mycket tid ett enskilt 
projekt kan ta i anspråk. Desirée menar även att ledarnas brist på tid och vilja att uppoffra 
denna, vilken förekommer såväl på elitnivå som på ideell nivå, är det som är avgörande för 
möjligheten att ingå samarbeten, fördjupa dessa och därmed nå en nivå högre än modell B.  
   Fokus i denna modell ligger vidare även på att parterna hjälper och stöttar varandra i syfte 
att underlätta arbetet i specifika situationer snarare än på att utveckla och bygga upp något 
tillsammans (Montiel-Overall, 2005a). Bengt understryker flera gånger att ett samarbete 
främst syftar till att parterna hjälper och stödjer varandra och ger nya impulser, vilket han 
även anser att ett samarbete med bibliotek har möjlighet att göra. Bengt ser även, liksom 
Frida, en möjlighet för parterna att dela och utnyttja varandras lokaler, vilket främst syftar till 
att underlätta varandras verksamhet.  
   Enligt Montiel-Overall (2005a) kan ett samarbete på denna nivå även innebära att parterna 
arbetar tillsammans mot en slutprodukt, såsom en temadag. Detta ser flera av respondenterna 
som en möjlighet. Bollen IF:s befintliga samarbete kring den av föreningen anordnade 
fotbollscupen kan ses som denna typ av samarbete, vilket dock är ett samarbete där alla parter 
arbetar mer jämlikt och med gemensamma målsättningar varför detta även kan ses som ett 
samarbete enligt modell C. 
   Desirée ser det som att biblioteket kan komma in och göra en punktinsats och ge föreningen 
redskap att arbeta vidare med vilket kan liknas vid en bibliotekarie som visar bibliotekets 
funktioner för att sedan låta användarna själva använda sig av dessa på lämpligt sätt. Detta 
samarbete riktas med andra ord åt ett håll, från biblioteket ut mot föreningen, vilket därmed 
kan relateras till modell B. Dock menar Desirée att denna typ av samarbete skulle kunna ske 
genom hela föreningen vilket korresponderar till en skolbibliotekaries arbete mot alla skolans 
klasser vilket Montiel-Overall (2005a) anser är en aktivitet som ingår på en så hög nivå som 
modell D. Dock skulle denna typ av samarbete ske främst utifrån parternas enskilda mål och 
inte gemensamma varför detta kan relateras till ett samarbete på lägre nivå.  

6.3.3 Modell C 

I modell C ligger även fokus på att samarbetsparterna ska tänka, planera och skapa något 
tillsammans, varför tonvikten även ligger på gemensamt uppsatta mål (Montiel-Overall, 
2005a). Desirée och Bengt ser i allmänhet att en gemensam frågeställning och gemensamma 
mål är av största vikt, liksom Eva som menar att den befintliga samarbetsorganisationen 
biblioteket ingår i och dess arbetssätt, där gemensamma mål ingår, är positivt. Enligt Bengt är 
det viktigt att parterna i ett initialt skede hittar en form för att träffas kring en gemensam 
frågeställning varpå planering kan ske. Bengts uppfattning tyder på att han hellre ser att de 
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samarbetande parterna arbetar fram och planerar något tillsammans då han menar att en form 
för att träffas och diskutera exempelvis ansvarsfördelning ska hittas, snarare än att en part 
kommer med färdiga förslag. Eva ser ett långsiktigt samarbete med idrottsföreningar som 
något eftersträvansvärt, vilket har större sannolikhet att uppnås då samarbetet ligger på en 
nivå av modell C då parterna i denna modell sätter upp mål, som kan vara långsiktiga, och 
även utvärderar samarbetet gemensamt. Frida ser det även som viktigt att samarbetet bygger 
på ett gemensamt intresse snarare än ett intresse endast från ena parten eller från en 
utomstående part. Dock kan det argumenteras för att de parter som ingår i ett samarbete, 
vilket även Anders nämner, troligtvis alltid ser något intresse i den gällande frågan. Detta 
intresse är dock inte nödvändigtvis ett gemensamt sådant vilket krävs för ett samarbete enligt 
de två sista modellerna.  
   Vidare så arbetar parterna i denna modell för att integrera respektive områden, i detta fall 
idrott och läsning, och göra dessa till en meningsfull helhet. Montiel-Overall (2005b, s. 37) 
menar att arbetet i denna samarbetsmodell syftar till att få de unga att förstå helheten genom 
att visa på kopplingar samarbetsparternas respektive områden emellan och därmed ge en 
djupare och bredare bild av hur dessa kan kombineras. Anders ser kopplingen mellan idrott 
och läsning som något som kan bredda verksamheten och därmed även kan vara något 
positivt för den enskilda individen liksom samhället i stort, en uppfattning som även Bengt 
har. Att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid är något Carl talar starkt för, vilket är ett 
mål som med stor sannolikhet lättast nås genom gemensamma, övergripande målsättningar 
och gemensamt planerande snarare än olika mindre mål från varje part. Liksom Carl ser även 
Bengt det som viktigt för flera aktörer att gemensamt försöka skapa en bra miljö för barn och 
ungdomar på orten, vilket kan ses som ett möjligt övergripande mål i ett samarbete mellan 
idrottsföreningar och bibliotek. Frida konstaterar också att biblioteket och idrottsföreningarna 
i stort har samma målgrupp, vilket kan underlätta ett gemensamt arbete kring samarbetsmålen.  
   Uppfattningen om bibliotekets roll att erbjuda relevant litteratur, som Anders och Carl talar 
om, i ett möjligt samarbete kan även ses som att ligga på en nivå av modell C i de fall 
planerandet av denna aktivitet sker gemensamt. Carl ser här, som tidigare nämnts, en 
möjlighet för biblioteket och idrottsföreningen att ta del av varandras expertis och därmed 
gemensamt komma fram till relevant litteratur då biblioteken bidrar med kunskap om inköp 
medan idrottsföreningen bidrar med kunskap om dess litteraturbehov, med ett övergripande 
mål att genom samarbetet kunna erbjuda relevant idrottslitteratur för såväl idrottsföreningen 
som bibliotekets användare.  
   När det gäller det pilotprojekt som Bollen IF deltog i hade en gemensam planering av 
genomförandet och gemensamma mål, enligt modell C, om möjligt avhjälpt de problem som 
Desirée lokaliserar. Det faktiska samarbetet skedde dock i stort på bibliotekets villkor och 
efter dess förutsättningar. Med ett gemensamt genomförande hade istället bland annat de 
problematiska aspekter Desirée tar upp kunnat beaktas varför samarbetet hade kunnat 
upplevas berikande snarare än konkurrerande och belastande. Föreningens befintliga 
samarbeten med andra idrottsföreningar, som gällande fotbollscupen, sker dock i många fall 
enligt modell C då parterna är jämlika och arbetar mot ett mål tillsammans 

6.3.4 Modell D 

Modell D innebär i stort samma grad av samarbete som föregående modell med den 
skillnaden att bibliotekschefen, föreningens ordförande eller övriga styrande tillmäts en 
essentiell roll. Denna chef ser i modell D till att skapa en miljö som främjar samarbete genom 
att exempelvis eliminera de hinder som kan uppstå i otillräckliga resurser och tidsbrist 
(Montiel-Overall, 2005b, s. 38). Dock bör det beaktas att det här finns en skillnad mellan 
samarbetsparterna i Montiel-Overalls (2005a) modeller och de samarbetsparter som denna 
uppsats undersöker då de förstnämnda befinner sig inom samma organisation vilket inte är 
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fallet med de sistnämnda.  När det gäller skolbibliotekarier och lärare verkar de båda i 
skolmiljön och har följaktligen samma chef i rektorn, vilket inte bibliotek och 
idrottsföreningar har. Dessa är istället två olika organisationer med olika chefer att förankra 
samarbetet hos. Då samtliga respondenter ser samarbete som något övervägande positivt som 
även samtliga organisationer genomgående ägnar sig åt kan miljön i dessa på ett vis sägas 
vara präglad av en samarbetsanda men dock ingen övergripande sådan som specifikt gäller 
samarbeten bibliotek och idrottsföreningar emellan.  
   De respondenter som är engagerade på styrelsenivå inom idrottsföreningarna ser i stort 
samarbeten som något positivt varför även möjlighet att implementera denna syn genom hela 
föreningen finns. Dock kan det ses som problematiskt för ordföranden i en ideell 
idrottsförening att skapa de förutsättningar som krävs för ett givande samarbete då ledare och 
tränares engagemang bygger på frivillighet, varför ett samarbete enligt modell D kan vara 
svårt att uppnå. Eva menar vidare att möjligheten för samarbeten mellan bibliotek och 
idrottsföreningar att drivas vidare ligger i att antingen särskilda pengar avsätts för detta eller i 
en förändrad syn på bibliotekarien och dess uppgifter vilken resulterar i flexiblare scheman 
som möjliggör ett mer utåtriktat arbete mot idrottsföreningarna. Dessa förändringar är 
följaktligen något som i första hand ligger på bibliotekschefens bord varför en förankring av 
samarbetet hos denna behövs för att förändringar av denna sort ska kunna genomföras. Det 
problem som Greta nämner med konkurrerande mål inom verksamheten är ett problem som 
skulle kunna överbryggas om ett samarbete med en idrottsförening förankrats hos och erkänts 
av de styrande då detta samarbetes mål därmed även skulle ingå i de prioriterade. 
   Det samarbete med ett flertal organisationer och föreningar som bibliotek A i nuläget ingår i 
kan sägas ligga på en nivå av modell D då arbetet i denna organisation genomsyrar 
verksamheten. I detta befintliga samarbete finns även en möjlighet för idrottsföreningar att 
ingå i större mån och arbeta med biblioteket i ett större, övergripande samarbete på en hög 
nivå. Dock spelar tidsaspekten även in här då idrottsföreningarna inte kontinuerligt deltar i de 
månatliga mötena i brist på just tid.  
   Enligt Montiel-Overall (2005a) är ett samarbete i modell D automatiskt även ett långsiktigt 
sådant då en implementering av tankar och synsätt genom organisationen från topp till botten 
tar tid, varför mellan tre och fem år bör ges för att nå den djupa, långsiktiga nivån som modell 
D innebär. Detta leder än en gång in på resursbristen och den ständiga ruljans där ledare inom 
föreningarna byts ut som påverkar även möjligheten till långsiktiga samarbeten. För att uppnå 
ett samarbete enligt modell D krävs dock, som nämnts, i första hand en förankring hos 
föreningens ordförande och dess styrelse snarare än hos ledarna och tränarna. I det 
genomförda projektet var den så viktiga förankringen hos styrelsen tydlig. Problemet låg dock 
i att denna inte genomsyrade verksamheten då ledarna inte informerades från styrelsehåll. 
Detta tyder på att enbart en förankring hos de styrande inte är tillräcklig för att uppnå ett 
tillfredsställande samarbete på hög nivå. De tankar som förankrats hos de styrande måste även 
av dessa förmedlas till ledare eller anställda för att det ska ge resultat. De styrande måste, för 
att den högsta nivån av samarbete ska uppnås, aktivt arbeta för att ge resurser och 
förutsättningar för att få in en positiv samarbetsanda och syn på det aktuella samarbetet hos 
dess underställda.  
   Montiel-Overall (2005a) menar dock inte att ett samarbete på denna nivå behöver innebära 
att samma individer, såsom en klass eller ett fotbollslag, arbetar tillsammans flertalet gånger 
utan det samarbete som genomsyrar verksamheten kan ligga på nivån av att exempelvis 
skolbibliotekarien samarbetar med alla lärare och klasser under en termin, eller i detta fall att 
biblioteket arbetar med samtliga föreningens lag vilket Desirée ser som en möjlighet. 
   Möjligheten att förankra samarbetet hos en övergripande organisation såsom SISU, länets 
idrottsförbund eller länsbiblioteket ses även som tänkbart och något som skulle kunna leda till 
ett djupgående samarbete. Då är det dessa organisationer som håller ihop samarbetet och 
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arbetar för att tillgängligöra resurser för detta. Som nämnts är det dock av största vikt att den 
samarbetsanda som främjas även når ner på gräsrotsnivå och inte bara till samarbetsparternas 
styrelser och chefer. Att dessa ser samarbetet som något positivt och förstår dess syften räcker 
inte då det i slutänden ska genomföras av anställda eller ledare som även de behöver 
förståelse för vad samarbetet ämnar leda till.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt kopplas empirin utöver de teoretiska utgångspunkterna även till bakgrund, 
problemformulering, syfte och tidigare forskning med avsikt att besvara i uppsatsen ställda 
frågor och även leda fram till ett antal slutsatser. Därmed struktureras detta avsnitt efter 
tidigare presenterade frågeställningar för att sedan leda till dessa mer allmänna slutsatser. 
Kapitlet avslutas även med ett antal reflektioner.   
   Framkomna resultat och slutsatser kan dock inte generaliseras i alltför stor mån då urvalet i 
denna studie inte kan sägas vara representativt för samtliga bibliotek och idrottsföreningar i 
landet, utan resultat och slutsatser gäller de respondenter som ingår i denna studie vilket dock 
inte behöver betyda att resultaten inte kan gälla även i andra fall. Det bör även beaktas att 
denna studie inte syftar till att ge några svar gällande hur ett samarbete mellan de båda 
aktörerna bör se ut utan snarare till att synliggöra respondenternas egna uppfattningar och hur 
de ser på samarbeten, både mellan aktuella aktörer och i mer vid bemärkelse.  

7.1 Hur ser folkbibliotekarier på möjligheten till samarbeten med 

idrottsföreningar gällande barn och ungdomar? 

De folkbibliotekarier som ingått i denna studie ser samtliga samarbeten i allmänhet som något 
positivt, och även samarbeten med idrottsföreningar som fullt genomförbara. Dessa positiva 
åsikter gäller såväl möjligheten att dra fördelar av ett samarbete för biblioteket i stort som den 
personliga nyttan för bibliotekarierna då dessa synes se ett samarbete med idrottsföreningar 
som något berikande för den egna personen. Bibliotekens starka positiva inställning till att 
arbeta med aktörer i dess omvärld kan om möjligt härledas till dess tradition av uppsökande 
verksamhet då samarbeten mot olika specifika grupper skett i främst läsfrämjande syfte. 
Adkins och Bala (2004, s. 340) menar att barnbibliotekarier av tradition ofta är positiva till 
uppsökande verksamhet, vilket kan kopplas till bibliotekens syn på vikten av att nå barn och 
unga i tidig ålder i syfte att främja läsning. I och med samarbeten med olika aktörer i 
bibliotekets omvärld ökar därmed möjligheten att nå de barn och unga som annars kanske inte 
kommit i kontakt med biblioteket, vilket Roman och Fiore (2010, s. 31) ser som viktigt. 
   Bibliotekarierna innehar vidare uppfattningen att bibliotekets inblandning och initiativ är av 
avgörande karaktär för om ett samarbete blir av. Respondenterna upplever att det är 
biblioteket som ska ta ett första steg, vilket även är fallet i flera befintliga samarbeten. Även 
Montiel-Overall (2005a) menar att sannolikheten är stor att det är biblioteket som får dra det 
tyngsta lasset i ett samarbete oberoende av vilken nivå detta ligger på. En orsak till detta 
ligger i att biblioteket har som ett av sina huvuduppdrag att arbeta med läsfrämjande, 
informationskompetens och allt vad detta innebär och därmed ser den stora nyttan i detta 
medan lärarna, eller i detta fall idrottsföreningarna, inte på samma sätt är utbildade i eller har 
arbetat med dessa frågor varför dessa kan ha svårt att se den nytta ett samarbete kan ge. 
Därför blir det följaktligen bibliotekarien som får stå för att hålla samarbetet vid liv, vare sig 
det sker med lärare eller idrottsföreningar. Liksom Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
(2008, s. 127) talar om kan parterna sägas befinna sig i olika fält där synen på vad som bör 
prioriteras inte alltid är densamma.  
   Resurser och avsaknaden av dessa ses som den mest avgörande faktorn för möjligheten till 
samarbeten med idrottsföreningar, vilket även är en faktor Montiel-Overall (2005a) 
identifierar som avgörande. Flertalet respondenter upplever det som att resurserna många 
gånger inte är tillräckliga, eller är precis tillräckliga, för att klara av den dagliga verksamheten 
varför dessa inte räcker till mycket mer än så. Bibliotekarierna talar om såväl tidsbrist som 
personalbrist vilka är nära besläktade och kan kopplas till den ekonomiska situationen som 
råder. Vikten av att ha särskilda timmar avlagda för att arbeta med samarbetet är en åsikt som 
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framkommer, vilket är något majoriteten av biblioteken inte har möjlighet och resurser till. 
Den dagliga verksamheten och allt som kommer med upprätthållandet av denna ligger i 
främsta rummet. 
   Tankar framkommer även, hos de bibliotekarier som haft erfarenhet av samarbeten med 
idrottsföreningar, om den brist på möjlighet att engagera sig och lägga ner tid på ett samarbete 
som funnits från föreningens sida. Ledarna och tränarna upplevs inte vilja lägga så mycket 
mer tid än nödvändigt vid sitt engagemang i idrottsföreningen och ett samarbete med ett 
bibliotek ses ofta som något som kräver extra tid. Spelman och Kelly (2004) med flera talar 
dock om samarbeten som något som underlättar arbetet, vilket inte respondenternas 
uppfattning om ett samarbete med just idrottsföreningar visar på. Uppfattningar från 
bibliotekariernas sida om att ideella föreningar om möjligt skulle ha mer tid för ett samarbete 
än föreningar på högre nivå framkommer, men även de motsatta. Ideella ledare är tvungna att 
balansera både arbete, träningar och matcher varför ett samarbete med en elitförening i detta 
avseende skulle tänkas kunna vara lättare då dessa ger tränare och spelare lön varför 
individens tid inte behöver konkurrera med ett förvärvsarbete. Dock kan det även 
argumenteras för att tränare och spelare i dessa föreningar lägger mer tid på just träningar och 
matcher än personer engagerade i ideella idrottsföreningar. Kontentan av det hela är i vilket 
fall att bibliotekarierna uppfattar såväl den egna som samarbetspartens tid som begränsande 
och en faktor som kan hindra ett djupgående samarbete.  

7.2 Hur ser personer inom idrottsföreningar på möjligheten till samarbete 

med folkbibliotek gällande barn och ungdomar? 

Den positiva synen på samarbete i allmänhet finns även inom idrottsföreningarna och såväl på 
styrelsenivå som på ledarnivå. Dock kan det ses som svårt för ordföranden i ideella föreningar 
att skapa förutsättningar för djupa samarbeten då ett flertal hinder måste överbryggas där det 
tidsmässiga enligt respondenterna, och som nämnts även enligt Montiel-Overall (2005a), ses 
som ett av de största. Att ge ledare och tränare mer tid kan för ordföranden vara ett 
oövervinneligt hinder då verksamheten vilar på de engagerades fria vilja att lägga ner sin tid 
utan att få något betalt för det, varför det kan vara svårt att få tiden att räcka till med 
heltidsarbete och träningar. Hur gärna ordföranden än skulle vilja ge bästa möjliga 
förutsättningar och resurser för ett samarbete så är detta svårt att genomföra. 
   Just synen på möjligheten till samarbeten med bibliotek varierar i viss grad mellan 
respondenterna. Flertalet anser att denna typ av samarbete skulle vara möjligt, men synen på 
vad idrottsföreningen kan tjäna och bidra med vid ett samarbete med ett bibliotek skiftar dock. 
Majoriteten ser denna typ av samarbete som ett viktigt sådant med möjlighet att ge mervärden 
för föreningen och dess medlemmar medan även en viss skepsis kan ses som är kopplad till de 
ideella ledarnas möjliga ovilja att engagera sig i aktiviteter utanför det befintliga uppdraget, 
vilken även, som nämnts, upplevs och uppmärksammas av bibliotekarierna. 
   Vidare framkommer även ifrågasättande av om samarbeten med bibliotek och läsfrämjande 
aktiviteter ingår i en idrottsförenings uppdrag samtidigt som flera respondenter menar att 
denna typ av samarbete i hög grad kan bidra till visionen att arbeta för utvecklingen av 
samhället och de unga. Detta kan kopplas till nämnda teori om de olika fält (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen, 2008, s. 127) respondenterna befinner sig i och de olika kulturer och 
uppdrag de båda organisationerna innehar. Även inom idrottsföreningarna kan personer från 
olika vad som kan benämnas som yrkesmässiga fält finnas då denna i viss mån inte är en lika 
homogen grupp som bibliotekariekåren, varför uppfattningarna i större mån kan skifta även 
inom gruppen. Ett samhälle där de unga får möjlighet att utvecklas i positiv riktning och får 
meningsfulla aktiviteter att ägna sig åt kan enligt flera respondenter möjliggöras just genom 
samarbeten med bibliotek då dessa likväl som idrottsföreningar är mötesplatser där de unga 
kan träffas och därmed mindre sannolikt hamna i svårigheter som kan följa på tristess. Den 
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möjliga motsättning mellan idrott och kultur som Abalo och Danielsson (2008, s. 83) 
uppmärksammar identifieras därmed inte från föreningarnas sida och synes inte förekomma i 
alltför stor grad hos respondenterna.  
   Även idrottsföreningarna ser sitt huvudsakliga uppdrag och att klara den basverksamhet de 
bedriver som prioritet ett och därmed ses samarbeten med bibliotek som något resurskrävande 
som går utanför den egentliga verksamheten, vilket som nämnts litegrann talar emot den syn 
på samarbeten och dess förtjänster som tidigare forskning visar på. Det huvudsakliga 
argumentet mot möjligheten till denna typ av samarbete ligger, som nämnts, i de ideella 
ledarnas och tränarnas tid och brist på sådan. Detta bottnar främst i att ledarna är just ideella 
sådana som inte får något betalt för sitt engagemang vilket sker på ledarnas fritid och därmed 
själ värdefull tid från denna. Tankar har framkommit om att ledarna troligtvis ser samarbeten 
med bibliotek som något nyttigt och i grunden positivt, vilket dock inte behöver innebära att 
dessa är beredda att offra av sin dyrbara tid för att få ett sådant samarbete att fungera hur 
positivt de i grunden än ser det. Liksom hos bibliotekarierna framkommer även åsikter om att 
biblioteket är den part som ska stå för det största ansvaret, vilket även detta är kopplat till den 
ideella verksamheten och dess ledares tidsbrist, då sannolikheten att ett samarbete blir 
bestående enligt respondenterna är större ifall detta inte bedrivs på ideell basis utan stöttas 
upp av yrkesverksamma som de facto får lön för sitt arbete och inte enbart gör detta på sin 
fritid. Detta kan kopplas till Montiel-Overall (2005a) som menar att det är viktigt att de 
styrande bland annat skapar ekonomiska förutsättningar för ett samarbete genom utbetalning 
av erforderliga löner, vilka inte förekommer i en ideellt arbetande idrottsförening.   

7.3 Hur ska ett samarbete mellan folkbibliotek och idrottsföreningar 

bedrivas enligt folkbiblioteken respektive idrottsföreningarna?  

Respondenternas uppfattningar visar på att majoriteten ser samarbeten på hög nivå som något 
eftersträvansvärt som dock inte alltid är genomförbart då djupgående samarbeten på en nivå 
av modell C och D kräver ett större engagemang och att mer tid läggs på detta än på ett mer 
ytligt samarbete. Främst ser respondenterna olika tillfälliga aktiviteter såsom bokprat som 
möjliga att samarbeta kring vilka inte nödvändigtvis kräver samarbeten på en djupare nivå. 
   Flera av respondenterna ser även att samarbeten utvecklas och fördjupas över tid varför ett 
samarbete initialt ligger på en lägre nivå för att sedan fördjupas och nå högre nivåer. Därmed 
menar respondenterna att ett samarbete enligt modell A eller B är att föredra i ett initialt skede 
vilket därefter kan utvecklas beroende på dess resultat. Följaktligen är det ingen av 
respondenterna som i grunden ser ett samarbete som börjar på en hög nivå direkt. Dock 
framkommer även uppfattningar om att gemensamma mål är ett viktigt kriterium för ett gott 
och framgångsrikt samarbete vilket krävs i de högre samarbetsmodellerna, och som bland 
andra Spelman och Kelly (2004, s. 5) förespråkar. 
   I nuläget menar de flesta av respondenterna genom sina utsagor att ett samarbete på en nivå 
av främst modell B är det rimliga med tanke på de resurser som annars krävs. I och med detta 
ser respondenterna ett möjligt samarbete där respektive part går in med egna målsättningar 
gällande det aktuella samarbetet, vilket kan handla om ett samarbete mot en slutprodukt likväl 
som ett samarbete kring idrottslitteratur. Ett samarbete på denna nivå innebär även att en av 
parterna kan inneha ett större ansvar, ett ansvar majoriteten som nämnts anser i första hand 
ska ligga på biblioteket.  
   Empirin visar även på att olika situationer och samarbeten kan kräva olika typer av 
samarbeten och samarbetsnivåer beroende på dess syfte. Det behöver inte heller vara så att ett 
samarbete på en låg nivå automatiskt innebär att detta får negativa konsekvenser, utan även ett 
sådant kan mycket väl leda till positiva resultat som anses fullt tillräckliga för 
samarbetsparterna. När det gäller samarbeten kring bokprat, vilket respondenterna menar kan 
vara fullt tillräckliga samarbeten även fast de inte ligger på en nivå av modell C eller D, tyder 
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respondenternas utsagor på att det arbete som krävs är tillfredsställande och inom ramarna i 
förhållande till samarbetets resultat. Flera respondenter nämner inte ens aktiviteter som kan 
relateras till de senare modellerna och de djupare formerna av samarbete och anledningen till 
detta kan det bara spekuleras i. En möjlighet är att den typ av aktiviteter och den lägre 
samarbetsnivå dessa tyder på som i huvudsak tas upp av respondenterna är väl förankrade i 
den verklighet som i nuläget råder där djupare samarbeten är svåra att få till stånd varför det 
även är svårt att kunna föreställa sig andra typer av samarbeten av mer djupgående form. 
Respondenterna är därmed på ett sätt fast i sin trygga box och har en redan inarbetat bild av 
hur samarbeten ska gå till. Exempelvis kan här nämnas bibliotekens uppsökande verksamhet 
som just traditionellt varit en typ av samarbeten som gått ut på att biblioteken kommer till 
specifika grupper med redan färdiga lösningar istället för att parterna planerar gemensamt, 
vilket gör att samarbetet stannar på en nivå av modell B.  
   Då samarbeten på lägre nivåer i huvudsak är vad respondenterna anser respektive 
organisation kapabla att klara av är även en större kontinuitet i samarbetet något som inte 
enligt dessa är en nödvändighet. Tankar framkommer om såväl enstaka punktinsatser som 
träffar med ett tidsintervall av en gång i månaden eller en gång om året. Flera respondenter 
menar dock att ett samarbete aktörerna emellan inte nödvändigtvis är något som måste ske 
varje termin eller ens varje år, men att samarbetet ändå kan vara något som ligger i 
bakgrunden. Därmed är aktörerna medvetna om varandras existens och kan ta kontakt i de fall 
ett möjligt samarbetsalternativ eller en möjlig fråga att samarbeta kring dyker upp. 

7.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis finns, som tagits upp, bland respondenterna en övervägande positiv syn 
på möjligheterna till samarbeten de båda aktörerna emellan. Denna syn fanns inte i alla fall 
innan genomförandet av denna studie då ett antal av respondenterna före denna inte funderat i 
dessa banor och därför inte hade någon direkt uppfattning eller åsikt. Detta tyder även på att 
så kan vara fallet inom flertalet främst idrottsföreningar, men även bibliotek, i landet. När det 
gäller idrottsföreningar samarbetar dessa främst med andra idrottsföreningar medan även 
biblioteken har samarbetspartners som enligt tradition funnits där. Det handlar alltså i mångt 
och mycket för parterna om att se utanför den trygga boxen, vilket flera respondenter anser i 
sig kan möjliggöras genom samarbeten, om den typ av samarbeten denna uppsats studerar ska 
kunna genomföras.   
   Viljan att samarbeta med den aktuella aktören finns följaktligen hos respondenterna vilket 
dock inte nödvändigtvis betyder att ett samarbete kommer att bli av då detta inte är den enda 
aktivitet, och inte heller samarbetsaktivitet, som respondenterna och dess organisationer ägnar 
sig åt. Som tidigare tagits upp räcker resurserna oftast inte till alla de projekt respondenterna 
vill ägna sig åt varför prioriteringar får ske. Det räcker alltså inte med att viljan finns där, utan 
förutsättningar i form av resurser är enligt respondenterna av största vikt.  
   Det kan sägas vara något av en knepig situation då forskning visar på att ett djupt samarbete 
där parterna tillsammans planerar, kommunicerar och sätter upp gemensamma mål med större 
sannolikhet även resulterar i positiva utkomster medan respondenternas utsagor visar på att 
denna typ av djupa samarbeten är svåra att genomföra med tanke på nämnda brist på resurser 
som råder såväl inom den kommunala biblioteksverksamheten som inom den ideella 
idrottsverksamheten. När det gäller biblioteken handlar det främst om den kommunala 
verksamhetens ekonomiska situation där besparingar ska göras och verksamheter bantas 
medan det snarare handlar om individens egen tid när det gäller idrottsföreningarna. Det 
föränderliga samhället och dess nya krav har gjort att bibliotekets uppdrag i viss mån ändrats 
och att dess uppgifter ökat i och med att biblioteket bland annat ska synas på ett antal nya 
arenor och även köpa in ett antal nya sorters medier, såsom filmer och tv-spel, förutom de 
befintliga. Detta i kombination med kommunala besparingar leder följaktligen till att 
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marginalerna blir små, mindre än vad de var tidigare. Kraven från samhället på den enskilda 
individen och vad denna ska göra med sin tid resulterar vidare i en alltmer pressad vardag där 
varje minut är värdefull. Detta medför att alltfler tar avstånd från ideellt arbete då tid för detta 
inte anses finnas, varför de som ändå tar sig tid att engagera sig i ideella föreningar har än 
mindre marginaler även de. Att ingå samarbeten kan även ses som något av en risk, vilket 
dock respondenterna inte tar upp och inte heller tidigare forskning gör i någon större grad då 
denna främst syftar till att visa på hur olika aktörer når optimala samarbeten. Alla samarbeten 
kan dock inte vara av godo och nå positiva resultat. Risken ligger i att parterna lägger ner stor 
del av sin knappa tid på ett samarbete som sedan kanske inte når de resultat parterna hoppats 
på, en risk parterna kanske inte är beredda att ta.  
   Samarbeten i allmänhet ses av flera respondenter som något som underlättar arbetet i den 
mån att varje part gör en liten del vilket resulterar i en slutprodukt eller ett resultat som blir 
bättre än om varje part arbetat på egen hand. Detta kan exemplifieras med samarbetet kring 
den gemensamma webbplats, som är ytterligare något som i nuläget tas som självklart att ett 
bibliotek ska ha, som en respondent talar om. Samarbetet kring denna frigör alltså resurser 
snarare än minskar dem. Ett samarbete med en idrottsförening och de aktiviteter detta skulle 
kunna utgöras av enligt respondenterna ses dock av dessa, som nämnts, som något som tar 
just resurser snarare än ger. Samarbetet ses därmed mer som en uppoffring där det arbete som 
behöver läggas ner kanske inte alla gånger vägs upp av det resultat som följer vilket kan bidra 
till att detta inte genomförs i en tid av ständiga besparingar och minskade resurser.  
   I det samhälle vi lever i dyker det hela tiden upp nya innovationer som pockar på vår 
uppmärksamhet varför den konkurrenssituation organisationer som bibliotek och 
idrottsföreningar befinner sig i har blivit en ny sådan. Konkurrens om användares och 
medlemmars tid kommer alltså från båda organisationernas omvärld i form av främst ny 
teknik som alltmer upptar invånarnas tid. Samtidigt som ny teknik konkurrerar om tiden, 
liksom andra organisationer med liknande uppdrag och syften, finns även en möjlig 
konkurrens mellan kultur och idrott vilken bland annat Abalo och Danielsson (2008, s. 13) 
identifierar. Även detta kan relateras till potentiella användares och medlemmars individuella 
tid då denna ofta inte är tillräcklig för att möjliggöra engagemang inom båda områdena. 
Denna konkurrens är dock inget respondenterna, mer än i viss mån, uppmärksammar vilket 
inte behöver betyda att den inte finns. Konkurrensen kan finnas där, men även likheter 
organisationerna emellan existerar vilka är de respondenterna väljer att uppmärksamma. 
Respondenterna i denna studie ser främst möjligheter för de båda organisationerna att stötta 
varandra i strävan att skapa ett bättre samhälle och bättre möjligheter för barn och ungdomar. 
Det kan dock även ses som att möjligheten finns för organisationerna att samarbeta för att i 
viss mån komma ifrån den tänkbara konkurrenssituationen dem emellan då möjligheten finns 
att dessa arrangerar gemensamma aktiviteter istället för två konkurrerande sådana, vilket som 
nämnts dock inte är en aspekt respondenterna tar upp. 
   Samarbeten på en nivå av modell D är följaktligen de som har störst chans att nå 
fördelaktiga resultat, men är även de som kräver mest av samarbetsparterna. Denna studie 
visar dock på att uppfattningen finns att även samarbeten på en mer grundläggande nivå kan 
ge fullt tillräckliga resultat vilket beror på det aktuella samarbetets syften. För att nå ett 
samarbete på en hög nivå krävs i mångt och mycket en förändrad syn på hur resurser inom 
respektive organisation ska fördelas. Dock är den huvudsakliga verksamheten också den som 
prioriteras och även alltid kommer att prioriteras. Forskning visar på att samarbeten är 
framtiden och något organisationer i allt högre grad bör ägna sig åt. Djupa samarbeten är 
kanske dock inte vad som är lösningen, trots dess fördelar, utan även mer ytliga samarbeten 
kan ge resultat som möter det aktuella samarbetets syften i tillfredsställande mån.  
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7.5 Reflektioner 

Då ämnet för denna uppsats är ett outforskat sådant insamlades empirin med hjälp av 
intervjuer via telefon i syfte att nå respondenternas uppfattningar kring ett möjligt samarbete 
mellan folkbibliotek och idrottsföreningar. Dock blev inte dessa intervjuer så omfattande 
vilket kan bero på såväl den något ökade distans som kommer med en telefonintervju liksom 
bristen på erfarenheter och uppfattningar av det aktuella ämnet hos respondenterna samt 
intervjutekniken. Ett problem som identifierades gällande intervjuformen var svårigheten att 
avgöra om en paus framkom eftersom respondenten tänkte eller helt enkelt var klar med sitt 
svar, vilket annars avgörs av kroppsspråket, varför risken att avbryta respondentens 
tankegångar ökade. För att avhjälpa detta problem hade intervjuer öga mot öga med mer 
geografiskt närliggande respondenter kunnat genomföras då risken dock varit stor att 
författarens distans till respondenterna minskat i och med dennes relation till närliggande 
främst idrottsföreningar.  
   Som nämnts är det behandlade området outforskat varför flertalet möjligheter till vidare 
forskning finns. En undersökning av antalet förekommande samarbeten mellan de aktuella 
aktörerna i landet, i syfte att kartlägga den faktiska situationen, skulle kunna vara av intresse 
liksom användares och medlemmars syn på frågan. Dessa är dock bara är ett par av de 
uppslag till vidare forskning som finns.   
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Sammanfattning 
 
Det föränderliga samhälle som vi idag lever i där inget varar för evigt eller kan tas för givet 
har även fått följden att biblioteken, som traditionellt varit en stabil institution, på nytt måste 
hitta sin roll i samhället vilket kan göras genom att få in nya infallsvinklar och ett nytt 
tänkande i bibliotekssektorn. Ett sätt att möjliggöra detta är genom olika typer av samarbeten 
med aktörer utanför nämnda bibliotekssektor, vilket även förespråkas av flertalet forskare, då 
just nya synsätt och aspekter uppmärksammas. En av dessa aktörer i bibliotekens omvärld är 
de idrottsföreningar som finns i samhället. Dessa vilar på samma grunder som folkbiblioteken 
gällande tankarna om demokrati och jämlikhet och kan även sägas rikta sig mot i mångt och 
mycket samma målgrupp. Dock finns även skillnader i hur verksamheterna bedrivs och i hur 
kulturen inom dessa gestaltar sig varför ett samarbete bibliotek och idrottsföreningar emellan 
skulle kunna resultera i en utveckling av respektive organisation. En gemensam nämnare finns 
även i de rapporter som talar om att dagens unga inte rör sig tillräckligt respektive läser för 
lite, vilket kan relateras till det ökade teknikutbudet och de förändrade fritidsvanor som följt 
på detta. 
   Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka hur folkbibliotekarier respektive 
personer som arbetar inom idrottsföreningar ser på ett möjligt samarbete dem emellan, med 
fokus på barn och ungdomar. Vidare har uppsatsen även syftat till att få insikt i hur ett sådant 
samarbete, och även samarbeten i allmänhet, enligt respondenterna kan bedrivas. Dessa 
uppfattningar har sedan kopplats till allmänna teorier om samarbeten samt Patricia Montiel-
Overalls modeller rörande samarbetsnivåer i samarbeten mellan skolbibliotekarier och lärare, 
vilka visar på att nivån på ett samarbete påverkar dess utkomster då ett djupare samarbete har 
större sannolikhet att nå positiva resultat. Dessa modeller har i viss mån bearbetats och 
anpassats till samarbeten mellan folkbibliotek och idrottsföreningar för att möta studiens 
syfte. Den tidigare kunskap som denna uppsats vilar på handlar främst om samarbeten mellan 
skola och folkbibliotek och inte bibliotek och andra aktörer, varför en kunskapslucka kan 
sägas finnas. 
   I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar har empirin inhämtats genom sju kvalitativt 
utformade telefonintervjuer med respondenter från såväl folkbibliotek som idrottsföreningar. 
Dess utsagor har sedan kategoriserats och analyserats utefter främst Montiel-Overalls 
modeller för att sedan även kopplas till bakgrund och tidigare forskning i syfte att besvara 
frågeställningarna och därmed även leda fram till ett antal slutsatser.   
   De slutsatser som denna studie resulterat i kan alla sägas bottna i det faktum att respektive 
organisation har ett antal resurser, såsom tid och personal, vilka inte alla gånger är tillräckliga 
ens för att klara av den verksamhet som organisationen har som grund. Att klara av denna 
basverksamhet är det organisationerna prioriterar varför aktiviteter som ligger utanför denna 
hamnar i skymundan och inte tilldelas resurser. Flertalet respondenter identifierar samarbeten 
på en djupare nivå som det eftersträvansvärda men menar även att detta ideal inte är lätt att 
uppnå på grund av den resursbrist som råder. Samarbeten i allmänhet ses dock som något som 
underlättar verksamheten och ökar resurserna medan samarbeten mellan just bibliotek och 
idrottsföreningar främst ses av respondenterna som något som kräver uppoffringar. 
Möjligheten att nå djupare samarbeten ligger främst i de styrandes tilldelning av resurser och 
dess erkännande av samarbetets betydelse som implementeras genom hela organisationen. 
Detta kräver dock resurser som enligt respondenterna inte alltid finns.  Respondenterna ser 
därför samarbeten mellan aktuella aktörer på lägre nivå, då mindre engagemang och därmed 
mindre tid krävs, som fullt tillräckliga för att uppnå tillfredsställande syften och resultat.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Växjö, 14 april 2011 

Hejsan! 

 

Jag heter Josefine Henningsson och är nu inne på min sista termin på Programmet för 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, vilket innebär att jag nu 

har påbörjat arbetet med att skriva min avslutande kandidatuppsats. Ämnet för denna uppsats 

är möjligheten till samarbeten mellan folkbibliotek och idrottsföreningar, med barn och 

ungdomar i fokus. Jag avser att studera folkbibliotekariers och personer engagerade i 

idrottsföreningars uppfattningar om nämnda samarbeten och hur dessa kan gå till, vilket är 

anledningen till att jag skickar detta brev till dig.  

 

Jag skulle se det som intressant och värdefullt om någon från din idrottsförening har möjlighet 

att ställa up på en intervju kring detta ämnesområde. Intervjun kommer att ske via en omkring 

30 minuter lång telefonintervju, på grund av det geografiska avståndet oss emellan. Det vore 

önskvärt om intervjun kunde genomföras under vecka 17, vilket dock kan diskuteras ifall just 

denna vecka inte skulle passa. Respondenterna kommer självklart att förbli anonyma och de 

publicerade resultaten kommer inte avslöja vad enskilda personer sagt.   

 

Jag vore tacksam om någon från just din idrottsförening skulle vara intresserad av att ställa 

upp och ser gärna att du svarar på detta brev och anmäler ditt intresse senast torsdag 21 april 

2011. Jag skulle även uppskatta om du tar dig tid att svara vare sig intresse finns eller inte.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig enligt 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Josefine Henningsson 

 

E-post: xxxxxxx@student.lnu.se 

Mobil: xxx - xx xx xxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

Vilket är ditt födelseår? 

Hur länge har du arbetat på biblioteket/varit engagerad i idrottsföreningen? 

Vad har du för erfarenhet av idrott/bibliotek och läsning? 

 

Tema 1: Samarbeten i allmänhet 

Berätta hur du ser på begreppet samarbete i allmänhet.  

- Anser du detta vara något som folkbiblioteket/idrottsföreningen ska ägna sig åt? 

Kan du berätta om hur du ser på hur ett samarbete ska gå till? 

- Har du någon idealbild?  

- Vilka viktiga förutsättningar och kriterier ser du för ett gott samarbete? 

Samarbetar ni i nuläget med andra aktörer, med barn och ungdomar i fokus? 

- Kan du berätta om hur detta (eventuella) samarbete ser ut? 

 

Tema 2: Samarbeten med folkbibliotek/idrottsföreningar  

Kan du berätta om hur du ser på möjligheten till samarbete med idrottsföreningar/bibliotek? 

- Anser du att viktiga förutsättningar för ett samarbete er emellan finns? 

Har du erfarenhet av samarbeten med idrottsföreningar/bibliotek? 

- Om ja, vilka? 

- Om nej, har du tidigare funderat över ett sådant samarbete? 

Hur tänker du dig att ett samarbete med en idrottsförening/ett bibliotek skulle kunna se ut? 

- Ska det vara jämlikt eller ska en part ha mer ansvar? 

- Ska det ske kontinuerligt eller sporadiskt? 

- Ska samarbetet gälla hela biblioteket/idrottsföreningen eller bara enskilda 

bibliotekarier/ledare och lag? 

Vad anser du att ni skulle kunna bidra med i ett sådant samarbete? 

Skulle du vara beredd att lägga ner tid på ett samarbete?  

Tror du att ni skulle kunna tjäna något på ett samarbete? 

- Om ja, vad och på vilket sätt?  

 

Tema 3: Möjlighet till samarbete i framtiden 

Skulle du kunna tänka dig att ingå ett samarbete med en idrottsförening/ett bibliotek i 

nuläget? 

- Vad avgör detta? 

Kan du berätta om hur du ser på möjligheten till samarbete i framtiden? 

- Med idrottsföreningar/bibliotek. 

- I allmänhet.  

 


