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Abstrakt 
The aim of this bachelor´s thesis is to examine the motivational factors for project 
management as a method for the regional library Kultur I Väst in Sweden, using 
qualitative content analysis with New Public Management (NPM) as the theoretical 
framework. It was performed on eight applications for Kulturrådet from 2010 to 2015.  
The theoretical framework is based on New Public Management theory and a schematic 
for the analysis was constructed from several scientists established characteristics of 
NPM. 
The results showed that Kultur i Väst primary focus has been intercommunication and 
united action. Many of the projects were also focused on establishing a network 
between libraries and methods for collective marketing. These work proceedings 
correlated with established traits in NPM, such as standardization and greater focus on 
reporting and evaluation. Three different reasons for this correlation were discussed. 
User demand, standardization and legitimation were all found to have been implied or 
outright stated to be the motivational factor in the projects.  
The study came to the conclusion that similarities between how Kulturrådet formulates 
demands on regional libraries how Kultur i Väst plan and motivate their own strategies 
supports the idea of a connection between NPM and project as a method for regional 
libraries.    
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1 Inledning 
Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en 
nationell biblioteksstrategi och sedan dess har en nationell diskussion om hur en sådan 
strategi skulle kunna se ut pågått i Sverige. Kungliga biblioteket höll seminarium, 
Biblioteksbladet publicerade debattinlägg och facebookgrupper startades för att 
kartlägga situationen och behovet på kommunal, regional och nationell nivå. 
Tankegångar och kartläggningar sammanställdes till en lägesrapport som publicerades i 
maj 2016 av Kungliga biblioteket (Kungliga biblioteket, 2016).   

I kartläggningen visade sig projekt vara en allt vanligare arbetsform, utan att det 
diskuterades eller ifrågasattes. En åsikt från en anonym bibliotekarie i rapporten av 
Kungliga biblioteket (2016) menade att ”många initiativ och projekt inleds lokalt, men 
upphör sedan i brist på finansiering och driftsorganisation” (Kungliga biblioteket, s. 42). 
En annan anonym bibliotekarie från rapporten menade att ”eftersom det saknas ett 
nationellt forum och en samlad resurs för samordning och utveckling blir det praktiska 
arbetet fragmenterat och erfarenheterna från projekt och processer kan inte tas tillvara 
och återanvändas” (Kungliga biblioteket, s. 49). En tredje anonym bibliotekarie menade 
att ”en nationell biblioteksstrategi behöver bland annat frambringa en genomtänkt 
strategi för hur gemensamma nationella läsfrämjande projekt tas om hand och förvaltas 
efter projektet avslutats” (Kungliga biblioteket, s. 121).   
Projekt är alltså inte en helt oproblematisk arbetsmetod, men varför den används så 
frekvent diskuteras sällan i debatten om framtidens biblioteksstrategi.  
Studien är en fallbeskrivning av Kultur i Väst, ett regionbibliotek, och dess 
bidragsansökningar till Kulturrådet för läsfrämjande verksamhet. I studien används ett 
teoretiskt ramverk hämtat från forskning om organisationsteorin New Public 
Management. Utifrån det teoretiska ramverket konstruerades ett analysschema för att 
genomföra en idéanalys av bidragsansökningarna för att besvara hur Kultur i Väst väljer 
att arbeta med läsfrämjande verksamhet och hur de motiverar dessa val till Kulturrådet.  
Studien förhåller sig till kulturpolitik som ett byråkratiskt och operationellt område, 
istället för ett sociologiskt. Det lämpar sig väl, eftersom studien inte fokuserar på 
individer eller gruppstrukturer utan studerar ideologiska tecken på en administrativ nivå.  

 

1.1 Problemformulering 
Det politiska klimatet i Sverige präglades under 1980- och 1990-talet av neoliberala 
vindar. Den sociala, ekonomiska och kulturella kontexten för offentlig verksamhet 
förändrades i grunden. Ett viktigt uttryck för detta politiska skifte var implementeringen 
av den nyliberala managementideologin New public mangament (NPM) på riks- 
regional och kommunal nivå i den offentliga sektorn (Bejerot et al., 2015). Beslut 
gällande administrativa strukturer är politiska, vilket gör dem intressanta att granska 
(Gruening, 2001).  
De flesta operativa händelserna sker inte på nationell nivå, utan på lokal och regional 
nivå (Christensen & Lageried, 2008). Den största effekten av operationella reformer 
sker där och därför är regional nivå lämplig att granska i den här studien.    

Parallellt med detta skifte har även bibliotekens arbetsmetoder för att utföra sitt uppdrag 
förändrats över tid till att allt mer innefatta projekt i olika former, för olika syften och i 
samverkan med olika aktörer. Projekt nämns som en metod för läsfrämjande arbete och 
kompetensutveckling samt tvärsektoriella och länsöverskridande samarbeten.  
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14 av 17 läns/regionbibliotek uppger i Kulturrådets rapport från 2013 om regional 
biblioteksverksamhet att de mest arbetskrävande insatser de gjort det senaste året varit 
någon form av projekt (Ranemo, 2013). Eftersom projekt rapporteras vara just en 
arbetskrävande arbetsform är det viktigt att undersöka vad denna arbetsmetod innehåller 
för arbetssätt, motiveras av, samt vilka organisationsteoretiska värderingar som ligger 
bakom motiveringarna och arbetssätten.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna studies syfte är att granska vilka värderingar som syns i Kultur i Västs 
bidragsansökningar till Kulturrådet för läsfrämjande verksamhet med fokus på effekter 
av nyliberalism.    
Genom att analysera bidragsansökningar från Kultur i Väst till Kulturrådet för 
läsfrämjande verksamhet söks svar på följande frågeställningar:  

• Hur väljer Kultur i Väst att genomföra läsfrämjande projekt på regional 
biblioteksnivå?  

• Hur motiveras projekten och dess arbetssätt av Kultur i Väst?  
Sökande till Kulturrådet måste i ansökan uppge tillvägagångssätt och målsättningar för 
projekten som en del av ansökan. Kravet på motivering för tillvägagångsätt gör 
bidragsansökningarna till Kulturrådet lämpliga som empiriskt material.  
 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
För att kunna analysera vilka motiv till projekt som finns på regional biblioteksnivå i 
Sverige behövs att både regionbibliotek och projekt som metod sätts i ett kulturpolitiskt 
sammanhang. Därför följer en redogörelse uppdelat i tre kategorier. Först beskrivs det 
kulturpolitiska klimatet i Sverige från 1970-talet och fram till idag, med särskilt fokus 
på kultursamverkansmodellen som i hög utsträckning påverkat regionbibliotekets 
arbetsmetoder för att uppnå sina mål. 

Därefter följer en kort redogörelse för regionbibliotekens roll i den kulturpolitiska 
verksamheten. Eftersom regionbibliotekens mål med sin verksamhet i allra högsta grad 
påverkar vilka arbetsmetoder regionbiblioteken väljer att använda sig av är det relevant 
att vara insatt i både den historiska kontexten och den forskningsdialog som förs om 
regionbiblioteket som kulturpolitisk nivå.  
Bidragsansökningar, som är en del av det empiriska materialet i studien, har beviljats av 
Statens kulturråd och därför är en kort presentation av myndigheten och dess regionala 
utvecklingsbidrag på sin plats och ges i detta kapitel för att läsaren ska få en samlad 
inblick i vilket kontext studien sker i. Samma resonemang gäller för regionbiblioteket 
Kultur i Väst, vars bidragsansökningar utgjort det empiriska materialet i studien.    

Sedan ges en beskrivning av projekt som arbetsmetod i den offentliga sektorn och 
tidigare forskning om projekt som arbetsmetod, för att ge en förståelse för hur projekt 
som begrepp används i studien och hur projekt har motiverats i övriga delar av offentlig 
sektor. Då New Public Management främst används som teoretiskt ramverk till 
analysen och inte till att kontextualisera studien beskrivs det senare i studien.    
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2.1 Svensk kulturpolitik och kultursamverkansmodellen 
Svensk kulturpolitik är ett särskilt gammalt politikområde (Frenander, 2012).  Under en 
lång tid var kulturfrågor en del av utbildningspolitik och kulturkonsumtion ansågs vara 
ett bihang till materiell konsumtion. När det stod klart att en höjd levnadsstandard inte 
påverkade kulturnivån etablerades Kulturrådet som statlig myndighet 1974 efter en 
utredning som publicerats två år tidigare.  

Sedan dess har svensk kulturpolitik förändrats, särskilt de senaste decennierna 
(Frenander, 2011). Kultur som fenomen har allt mer och mer integrerats i samhället, 
samt har kulturens roll diskuterats från allt mer varierade infallsvinklar. En av dessa 
vinklar är den nyliberalistiska som utmanat den svenska, etablerade modellen på fler 
offentliga plan än det kulturpolitiska.  De traditionella kulturpolitiska värdena hade 
tydliga drag av folkbildning och fostran, för att främja jämlikhet och demokrati, samt 
stärka den enskilda individens möjligheter till självförverkligande. Måldokumentet för 
den offentliga kulturpolitiken från 1974 uppvisar en ganska tydlig dragning åt vänster 
på det politiska spektrumet, ur en ideologianalytisk synvinkel (Frenander, 2011). 
Under 1980-talet skedde en inflytelserik politisk-ideologisk förändring; staten började 
betraktas som ett hinder för ekonomisk utveckling, istället för en möjliggörare. Efter en 
ekonomisk stagnation på 1990-talet utvecklades i Sverige nya produktionsformer med 
tydliga drag av nyliberalism (Frenander, 2011). Men detta påverkade inte de 
kulturpolitiska riktlinjerna i Sverige, förrän 1996. Detta tillskrivs av Svensson och 
Tomson (2016) som ett tecken på den ideologiska tröghet som präglar svensk 
kulturpolitik. Idéer om demokrati och demokratiskt deltagande anses viktigt, liksom 
kulturens goda egenskaper, kulturarv och internationalisering. Den organisatoriska 
infrastrukturen kvarstår, med Statens kulturråd som en central myndighet vars uppgift är 
att stödja, sprida och bevara kultur (Svensson & Tomson, 2016).    
Tydligt exempel på hur en ideologisk förändring ändå skett är de kulturpolitiska målen 
från 2009, som inte längre innehåller det karakteristiska målet att ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”. Istället introducerades 
idén att det inte skulle finnas någon ”given motsättning mellan kommersiell bärkraft 
och konstnärlig kvalitet eller frihet”(prop. 2009/10:3). Det har alltså inte skett en 
förändring i det slutgiltiga ändamålet för kultur i det svenska samhället, men i 
uppfattningen kring vilka metoder som är lämpliga för att uppnå det. Detta stämmer 
överens med de observationer av det kulturpolitiska fältet som gör av Svensson och 
Tomson (2016), där:  

• Organisationselement, och rationell organisering och styrning, utgör ett växande 
fokus för verksamheten på fältet.  

• Kulturorganisationernas legitimitet skapas inte längre enbart med hänvisning till 
konstnärlig kreativitet och kvalitet, utan också via effektivisering och rationell 
organisering och styrning.  

• Den managementlogik, som kanaliseras genom managementidéer och mer 
konkreta managementmodeller, utmanar de tidigare dominerande 
kulturprofessionella och kulturbyråkratiska logikerna i det kulturpolitiska fältet – vi 
ser en tydlig tendens till kreolisering. (Svensson & Tomson, 2016, s. 304) 

 

2.2 Kultursamverkansmodellen 
Från och med 2013 ingår alla regioner och landsting i Sverige, utom Stockholm, i 
kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är en decentraliseringsreform 
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för att ge möjligheter till regionala variationer i kulturpolitiken. En viktig förändring är 
Kulturrådets införande av ett nytt uppföljningssystem i samband med modellen, samt 
reglerande administrativa styrmedel. Mål- och resultatstyrning har gjort utvärdering, 
uppföljning, mätningar och rapporteringar till standard, enligt Kulturanalys (2013) 
publikation. Som reform bär kultursamverkansmodellen även med sig idéer om vikten 
av samverkan, regionalt inflytande och frihet att göra regionala prioriteringar och 
variationer. Trots detta är statens styrning av regionalt kulturpolitik fortsatt starkt, men 
har en bättre bild av regionernas kulturverksamhet genom ökad rapportering i 
kultursamverkansmodellen.   

Det finns en risk att de system för uppföljningen av bidrag kan komma att få en stark 
normativ effekt, i synnerhet om återrapporteringen från regioner ligger till grund för 
bidragsfördelning (Kulturanalys, 2013).  
En annan slutsats som görs i Kulturanalys (2013) är att kultursamverkansmodellen lett 
till en intensifiering av kulturpolitisk metastyrning på regional nivå, men att det 
fortfarande är politiker och tjänstemän som sätter ramarna för verksamheten. Med detta 
menas att den förändring som skett främst är på den retoriska nivån, i regionernas 
berättelse om sig själva. Slutsatsen stämmer överens med Blomgren och Johannissons 
(2015) identifikation av de tre så kallade berättelser som används av regionbibliotek för 
att legitimera sin verksamhet. Studien återkommer till Blomgren och Johannisson, 
angående regionbibliotekets roll i det kulturpolitiska landskapet.  
 

2.3 Regionbibliotekets roll i det kulturpolitiska landskapet 
Det finns 20 regionala förvaltningar i Sverige. Det var på 1970-talet, samma årtionde 
som Kulturrådet utformades som statlig myndighet, upprättandet av regioner som 
kulturpolitiska aktörer skedde. Ambitionerna var att hela befolkningen skulle ges 
möjlighet till likvärdigt kvalitativ kultur, oavsett bostadsort, samt förvalta och utveckla 
kulturarvet i regionen. Läns/regionbibliotekens uppgift har varit att stödja och utveckla 
verksamheten vid folkbiblioteket inom regionen/länet. Den regionala biblioteksnivåns 
roll i svensk biblioteksverksamhet är alltså att säkra kvalitet, stödja och utveckla den 
kommunala verksamheten, med allt mer egna kulturpolitiska strategier.  

Sett ur ett kulturpolitiskt perspektiv har den regionala nivån blivit viktigare att redovisa 
i och med införandet av kultursamverkansmodellen (Ranemo, 2013) Även vikten av 
resultatmätningar, redovisning och effektivisering överlag diskuteras idag i det 
kulturpolitiska fältet (Svensson & Tomson, 2016). Traditionellt sett har den nationella 
kulturpolitikens ideologi präglats av tanken att kulturpolitiken ska bidra till att 
medborgarna, oavsett ort, ska ha tillgång till likvärdigt kulturutbud, som ska 
kännetecknas av högkvalitativ konst- och kulturuttryck. Denna ideologi har även spridit 
sig till regional nivå, och har enligt Svensson och Tomson (2016) inte påverkats av 
införandet av kultursamverkansmodellen. Svensson och Tomson (2016) anser även att 
den regionala kulturpolitiken inte stärkts i sin autonomi eller erhållit den legitimitet som 
det var tänkt att kultursamverkansmodellens införande skulle ge, utan istället att den 
statliga inverkan på kulturpolitikens innehåll stärkts.   

Kultursamverkansmodellen har inneburit att den regionala kulturpolitiska nivån fått 
möjlighet till ökad självständighet, samtidigt som det är uppenbart att den statliga nivån 
lämnar tydliga instruktioner om självständighetens begräsningar (Blomgren & 
Johannisson, 2015). Decentraliseringsidén, kultursamverkansmodellens mål, har således 
inte förändrat det kulturpolitiska fältets syn på institutionen. Kulturpolitiken anses 
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fortfarande vara statligt initierad, med regional administrativa förvaltare (Svensson & 
Tomson, 2016)  
Utöver detta har regional biblioteksverksamheten ett uppföljande ansvar, i samverkan 
med sina respektive kommuner. Det finns dock synpunkter, formulerade av Hedemark 
och Börjesson (2014), kring uppföljningsuppdraget som menar att begreppen är otydliga 
och att vad de innebär för lokal och regional nivå är oklart. Diskussionen är särskilt 
intressanta för projekt som metod, då uppföljning och utvärdering anses vara en av dess 
styrkor, men också ger upphov till den byråkratiska utmaning som Hedmark och 
Börjesson (2014) nämner.  Även den instrumentella rationalitet, som Hedemark och 
Börjesson (2014) anser präglar kulturpolitiken, har påverkat den regionala 
bibliotekspolitiken. Kulturen anses i högre grad användas för att marknadsföra regionen 
eller som ett led i regional näringspolitik. Ekonomisk instrumentalitet överskuggar idag 
de kulturpolitiska målen, som bildning, upplysning och demokratisk fostran (Hedemark 
& Börjesson, 2014). 
Även bruket av kultur- och biblioteksplaner på regional nivå diskuteras. Trots sitt 
tydliga uppdrag att verka för kvalité, samverkan och sitt uppföljande ansvar har den 
regionala biblioteksnivån ett behov av att legitimera sig kulturpolitiskt både utåt, 
gentemot staten, och inåt, gentemot medborgare och kommunal nivå. Blomgren och 
Johannisson (2015) betraktar således regionernas arbete med kulturplaner som en form 
av idéstyrning, och hämtar inspiration från begreppet ”storytelling” inom 
företagsekonomi, där ekonomiska och legala element inte är i fokus, utan istället vad 
regionen genom sin kulturpolitik marknadsför sig själv att vara.  Olika berättelser 
används i argumentationen för att just den regionala nivån är en lämplig organisatorisk 
enhet på det kulturpolitiska området. Tre regionala berättelser identifieras av Blomgren 
och Johannisson; regionen som bidragsfaktor till nationell välfärdspolitik, regionen som 
förvaltare av regionala identiteter och regioner som bidragande faktorer till regional 
ekonomisk tillväxt och socialt sammanhang. Dock legitimeras regionen fortfarande 
främst av statens syn på regional nivå, även efter kultursamverkansmodellens införande. 
Detta kan, enligt Blomgren och Johannisson (2015) antingen bero på att det de statliga 
kulturpolitiska ambitionerna går igen på regional nivå, eller att den regionala nivåns 
egna berättelser inte kan konkurrera med de statliga. Blomgren och Johannissons (2015) 
avslutande frågeställningen blir om regional kulturpolitik har någon annan legitimitet 
gentemot statsmakterna än att vara genomförare av statliga politiska målsättningar.   

 

2.4 Projekt som arbetsmetod i offentliga sektorn 
I detta avsnitt ges en beskrivning av projekt som metod, samt en kort genomgång av 
använd forskning.  

För att definiera ett projekt användes Moores formulering: ett projekt har en början och 
slut och är ett arbetssätt för att starta upp en verksamhet eller en process, inte driva den. 
(Moore, 1998). Projekt som arbetsform involverar även uppföljning och utvärdering, 
där risken för onödiga och slösaktiga projekt minimeras (Winston & Hoffman, 2005). 
Projektprocessen kan brytas ner i 4 steg. (1)  Visualisering av projektet,(2) definiering 
och planering, (3) implementering och (4) slutförande eller avslut. (Phillips, 2002)  

Tidigare har projekt nämnts under benämningen ”konsultativ verksamhet” i 
biblioteksplaner på både kommunal och regional nivå, och varit främst kopplad till 
utbildning inom informationsteknik och datafrågor på 1980-talet (Dahlström, 1996). 
Samarbeten mellan exempelvis BVC, skolverket och Studiefrämjandet för att öka en 
målgrupps läsförståelse har också hört till de vanligare projektformerna. Idag innefattar 
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bibliotekariens vardag projekt i en betydligt högre utsträckning (Massis, 2010). Dessa 
projekt involverar flera personer, är ofta samverkande, med aktörer på olika 
administrativa nivåer.  Det finns, på grund av projektets natur, en begränsad tidsram och 
begränsade resurser. Misslyckade projekt kan till stor del härledas till bristande 
kunskaper i planeringsfasen. Detta skulle åtgärdas om biblioteksverksamheten i högre 
utsträckning lät sin verksamhet genomsyras av dessa arbetssätt förknippade med 
projekt, enligt Massis (2010). En annan förutsättning för att projekt ska vara 
lyckosamma är att det inte blandas ihop med uppdrag inom den ordinära verksamheten. 
Kan inte en tydlig början för projektets verksamhet, en processutvärderande struktur 
och ett avslut lokaliseras är det förmodligen inte ett projekt, enligt Massis (2010).  För 
att starta ett projekt krävs också kännedom om den rådande ekonomiska situationen och 
organisatoriska förutsättningar.  
Massis fortsätter med att lista fördelar med projekt som arbetssätt inom 
biblioteksverksamheter:   

• Välplanerade projekt med lämpliga resurser 
• Tydligt definierade och realistiska förväntningar 
• Tydligt definierade produkter och resultat 
• Välformulerade affärsplaner 
• Effektiva projektkontroller 
• Effektiva omfångs- tids-, kostnads- och kvalitetshantering 
• Integrerad risk- och problemhantering 
• Fördelar kopplade till projektresultat 
• Heltäckande information för beslutstagande på alla nivåer. (Massis, 2010) 

Det krävs en genomgående förståelse för projektformens vitala komponenter för att det 
ska bli som mest lyckat, då särskilt kommunikation. Det räcker alltså inte att genomföra 
resultatrika projekt, utan organisationen behöver genomsyras av de 
samverkansvärderingar som ligger bakom projekts arbetsstruktur. (Massis, 2010) 
Detta bekräftar Burich, Casey, Devlin och Ivanotskaya (2006), som menar tydligare 
arbeta utifrån projekt som arbetsmetod skulle leda till bättre planering och 
implementering av projekt.  Hon ser dock hur bibliotekarier, oftast med en humanistisk 
eller samhällsvetenskaplig bakgrund, drar sig för att introducera en officiell struktur för 
projekt som arbetssätt i sin verksamhet. (Burich et al, 2006) De kollaborativa dragen 
hos projekt gör fungerande samverkan till nyckeln till ett lyckat projekt. Men framför 
allt, en förståelse för arbetsmetoden gör att resultatet kan enligt Burich et al. minska 
förseningar och bortslösade resurser eller tid (2006).  
Feeney och Sult ser projekt som en direkt följd av minskande resurser och kraven på 
redovisningsansvar (Feeney & Sult, 2011). De fördelar som framgår av att använda 
projektstyrning i projekten som Feeney och Sult följt (2011) är dels att genom 
organisering möjliggöra för uppföljning av framsteg i projekt, samt att få feedback från 
deltagare med strukturerade metoder. Detta motiveras av att projektarbete behöver 
tidseffektiviseras och bli mer flexibla för att ge god service till låntagare, här kallade 
”kunder” (Feeney & Sult, 2011, s. 716).  

För att säkra det mest effektiva användandet av resurser för att genomföra projekt är det 
nödvändigt att erbjuda lämpligt stöd för de som har ett övergripande ansvar i projekten. 
Även bibliotek som aldrig planerar att arbeta i projekt anser Winston och Hoffman kan 
gynnas av att anamma en projektens metodik för att ge effektiva arbetsmiljöer (Winston 
& Hoffman, 2005).  
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Hela organisationen måste alltså genomsyras av arbetssättets bakomliggande 
värderingar för att projekt ska fungera som bäst, enligt dessa forskare och författare. 
Organisationen behöver anpassa sina värderingar för att fungera med projekt som 
metod. På så vis är projekt en arbetsform om till stor del förutsätter ett tänk präglat av 
effektivisering, rationalisering och lokalt ledarskap, med starka nationella riktlinjer för 
verksamheten.     
 

2.5 Kulturrådets bidrag för läsfrämjande verksamhet 
Då de bidragsansökningar som undersöks i uppsatsen beviljats av Satens kulturråd är en 
kort presentation av myndigheten och dess regionala utvecklingsbidrag på sin plats.   

Kulturrådet ansvarar för statligt stöd och andra åtgärder som rör scenkonst, musik, 
litteratur, kulturtidskrifter och folkbibliotek samt konst, museer och utställningar. 
Kulturrådet fördelar statliga bidrag till regional kulturverksamhet inom 
kultursamverkansmodellen som successivt trätt i kraft sedan 2011. 

Kulturrådet är, som redan etablerats, en statlig myndighet under Kulturdepartementet, 
med uppgiften att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdag och regering 
beslutar om, samt att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela 
och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. (Statens kulturråd. 
Om kulturrådet). 
Statliga medel fördelas som bidrag till regional kulturverksamhet och som bidrag till 
utvecklingsinsatser, i enlighet med kultursamverkansmodellen. Stockholm län är ett 
undantag. Lokala verksamheter som ryms inom kultursamverkansmodellen får sedan 
statligt bidrag via region/landsting.  
Bidrag till särskilda utvecklingsinsatser fördelar Kulturrådet direkt, efter ansökningar 
från de regionala kulturinstitutionerna. Strategiska utvecklingsinsatser av nationellt 
intresse prioriteras, exempelvis metodutvecklande projekt, eller projekt som kan 
utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet. Projekt som avser 
utveckling inom ramen för ordinarie uppdrag prioriteras inte. Enligt Kulturrådets 
regleringsbrev för 2016 bör myndigheten uppmärksamma projekt med interregionala 
samarbeten. (Statens Kulturråd, Bidrag till regional kulturverksamhet).     
 

2.6 Kultur i Väst 
Här ges en sammanfattning av Kultur i Västs uppdrag, organisationsstruktur och 
arbetsuppgifter. Vidare beskrivs vilket arbete som bedrivs med biblioteksfokus av 
Kultur i Väst. Däribland nämns utvecklingsprojekt och att bygga nätverk, samt erbjuda 
specialkompetens och fortbildning inom olika verksamhetsområden. Följande utdrag 
om biblioteken i Västra Götaland är hämtat från Kultur i Väst hemsida. ”Kultur i Väst 
främjar bibliotekens utveckling och arbetar i nära dialog och samverkan med regionens 
kommuner, med civilsamhället och med andra aktörer på regional och nationell nivå”. 
Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen och är således en 
verksamhet utan ekonomiskt vinstintresse. Dess uppdrag kommer från regionens 
kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst jobbar, 
utöver sitt biblioteks- och musikuppdrag i Västra Götalandsregionen även med det 
tidigare länsbibliotekets uppdrag med fjärrlån och mediearbete. Verksamheten har ett 
tydligt uttalat mål att jämställdhet, mångfald och tillgänglighet ska prägla kulturlivet.  
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Kultur i Väst innefattar 49 kommuner i landskapen Bohuslän, Dalsland, Västergötland 
och mindre delar av Halland och Värmland.   
Västra Götalands kulturnämnd, som formulerar Kultur i Västs uppdrag, ger uppdrag till 
drygt 80 förvaltningar, institutioner och föreningar och ger stöd till ett hundratal 
utvecklingsprojekt inom. Västra Götalands region är ett resultat av en sammanslagning 
av mindre län som skedde i januari 1999, för att samhällsutvecklingen krävde nya 
administrativa och politiska strukturer. Stora delar av näringsindustrin flyttades 
utomlands och ersattes med kunskapsintensiva branscher och en allt mer globaliserad 
konkurrens, vilket Västra Götalands region menar ligger till grund för de demokratiska 
respektive finansiella utmaningar i deras kulturpolitiska arbete.  
 

 

3 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet presenteras en bakgrund till studiens teoretiska utgångspunkt: New 
Public Management. Samt presenteras de forskare som utgör det teoretiska ramverket. I 
studien redogörs för olika förhållningsätt till nyliberala strömningar inom biblioteks och 
informationsvetenskap. Till sist presenteras egen kritik mot valet av teoretiskt ramverk.     

 

3.1 Historik 
Behovet av att effektivisera den offentliga sektorn har funnits i Skandinavien sedan 
1980-talet. Inspirationen har hämtats från privata företag och går under beteckningen 
New Public Management (NPM).  I fokus stod strukturförändringar, 
kostnadseffektivitet, marknads- och ledningstekniker från privat sektor och införandet 
av marknadsmodeller i den offentliga sektorn. Huvudhypotesen bakom reformer är att 
mer marknad och management leder till mer kostnadseffektiv drift utan att det har 
negativa sidoeffekter på andra mål. NPM innefattar överlappande element i form av 
ekonomisk styrning, marknadsorientering, fokus på mätbara prestationer och ett minskat 
inflytande för professionella yrkesgrupper bland annat genom satsningar på ett tydligare 
hierarkiskt ledarskap. (Bejerot, Forsberg, Kankkunen & Hasselbladh, 2015). Kännedom 
om managementtekniker, och inte professionens kunskapsområde är det centrala 
(Hasselbladh, 2002). 

Teorin språkar för att offentliga verksamheter förlitar sig på tekniker och arbetssätt 
associerade med den privata sektorn, som det fria valet och marknadsteorier. Större 
effektivitet är det primära syftet med reformerna. Reformerna ska ske genom verktyg 
som decentralisering, kommersialisering och privatisering, samt ett skifte från 
processorienterad verksamhet till resultatfokuserad. Även mätningar och tydligare 
specifikationer för verkställande är typiska, samt en högre grad av entreprenörskap och 
flexibla anställningsformer i organisationerna (Ali & Pinkowski 2006).  
Även om retoriken varierat mellan olika länder har majoriteten av regeringsreformer, 
omstruktureringar och förnyelser haft liknande mål; att förbättra effektiviteten och 
kompetensen hos den offentliga sektorn, öka lyhördheten gentemot kunder och 
användare, minska utgifter samt öka ledningens redovisningsansvar.       
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3.2 New Public Management inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 
Här följer en genomgång av forskare vars artiklar har legat till grund för det teoretiska 
ramverket och den analytiska modell som presenteras senare i studien. Målsättningen är 
att läsaren ska ha en klar uppfattning om studiens argument till varför vissa begrepp 
valts ut som lämpliga indikationer på New Public Management i bidragsansökningarna. 

Lektor Nanna Kann-Rasmussen (Kann-Christensen) och Professor Jack Andersen 
är båda verksamma vid IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi) i Köpenhamn. 
De är båda verksamma inom forskningsområdena kulturpolitik och 
organisationsutveckling.   

Enligt dem har biblioteket alltid ett behov av att marknadsföra sitt syfte. Skillnaden, 
menar Kann-Christensen och Andersen (2009), ligger i hur låntagare ser på biblioteken 
och vad de förväntar sig av dem. Idag finns verksamheter som konkurrerar med 
bibliotekens traditionella funktion i samhället, vilket ställt krav på bibliotek att hävda 
sig, antingen inom ett nytt område eller genom att utvecklas inom sitt traditionella 
område.  New Public Management har setts som en lösning på ett legitimeringsproblem 
för bibliotek. Även andra kulturpolitiska sektorer började vid millenniumskiftet hänvisa 
till sin roll för näringslivets tillväxt som ett sätt att säkerställa sin nytta i samhället 
(Kann-Christensen & Andersen, 2009). Resonemanget kring bibliotekens 
legitimeringsbehov behandlas av Hansson (2015) som utgår från två typer av 
legitimitet: extern och intern. Extern legitimitet påverkas av de förväntningar 
utomstående aktörer har på organisationen, medan intern legitimitet formas av 
organisationens identitetsskapande process (Hansson, 2015). Bibliotek har erhållit 
legitimitet av sitt förvaltande av en grundläggande dokumentsamling, samt fått extern 
legitimitet från till sin demokratiserande roll i välfärdssamhället.  Den externa 
legitimiteten har dock gått från att vara grundläggande till att bli performativ för alla 
typer av bibliotek (Hansson, 2015).  Starkast syns denna utveckling hos folkbibliotek. 
Folkbibliotek har gått från att vara professionsdrivna yrken med en stark värdegrund till 
serviceinriktade, vars legitimitet kommer från låntagare och användares behov och 
förväntningar (Hansson, 2015).   

Skillnaden i ”dokumentalitet” (Hansson, 2015) mellan folkbibliotek och regionbibliotek 
är givetvis att regionbibliotek inte har kunnat få legitimitet, varken extern eller intern, i 
att förvalta en grundläggande dokumentsamling. Däremot har regionbiblioteks 
verklighet influerats av samma faktorer: nyliberala strömningar och teknisk utveckling. 
De olika bibliotekstyperna har båda demokratiska uppdrag i samhället, där 
regionbibliotek fungerar som ett stöd till folkbiblioteken. I och med att biblioteken har 
börjat se sig själva en organisation med en produkt att tillhandahålla en målgrupp har 
deras sätt att mäta resultat och deras val av arbetsmetoder förändrats till att allt mer och 
mer sträva efter effektivisering. Kann-Christensen och Andersen (2009) menar att just 
effektivisering har blivit grundläggande för att få finansiering och har därför blivit ett 
populärt sätt att säkerställa finansiering till projekt inom bibliotekssektorn. Outsourcing 
och mätningar på kundnöjdhet är konkreta exempel på arbetsmetoder och mätningar 
som har anpassats till att uppnå effektivisering och således finansiering (Kann-
Christensen & Andersen, 2009). 

John E. Buschman är prefekt och bibliotekarie på Rider Universitetsbibliotek i 
Lawrenceville, New Jersey.  Han är även medredaktör of tidskriften Progressive 
Librarian. Han har tidigare tjänstgjort på National Council of the American Association 
of University Professors. Buschman (2003) menar att ett skifte har skett från att se 
bibliotek som folkbildande verksamhet till en verksamhet där ekonomisk rationalitet 
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styr. Fokusskiftet resulterar, enligt Buschman, i att biblioteksorganisationer prioriterar 
relationer med andra organisationer över att delta i kontroversiella debatter i samhället. 
Därför har bibliotekssektorn arbetat med att förena en tidigare spridd yrkesgrupp för att 
kunna leverera ett mer entydigt budskap till samverkanspartner och låntagare om vad ett 
bibliotek är och ska syssla med. Standardiseringen på bekostnad av bibliotekens 
demokratiska uppdrag; att erbjuda information om båda sidor i en debatt och delta som 
aktör i samhällsdebatten kring relevanta frågor, exempelvis övervakning på internet 
(Buschman, 2003). 
Buschman menar att den överförsiktighet han ser hos American Library Association 
beror på ett tankesätt som ofta representerar värderingarna hos en mer inflytelserik 
grupp i samhället och att de ställningstagande biblioteken gör (eller undviker att göra) 
följer en finansiell strategi som strävar efter minsta möjliga risk (Buschman, 2003, s. 
135)  

Istället har American Library Association lagt energi och resurser på att genom 
förändringar av intern politik och byråkratiska förändringar skapa förutsättningar för att 
som yrke tala med en röst (Buschman, 2003). 
Jenny Johannisson är docent i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i 
Borås. Hennes forskning rör i första hand kommunal och regional kulturpolitik mot 
bakgrund av globaliseringsprocesser. Hon har även etablerat och driver på 
vetenskapliga tidskrifter inom området, samt sitter som ordförande i den vetenskapliga 
kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), 
som genomförs vartannat år i samarbete med The International Journal of Cultural 
Policy (Routledge). 

I en av sina artiklar om regional kulturpolitik förklarar hon förändringar inom 
kulturpolitisk administration som en följd av internationalisering och decentralisering 
(Johannisson, 2008). Vi har mer kontakt med vår omvärld, genom exempelvis EU. Den 
administrativa makten har däremot strävats efter att göras mer regional och lokal genom 
reformer som kultursamverkansmodellen.  Politiska strategier är framställs därför, enligt 
Johannisson, som allt mer komplicerade frågor som inte tas fram på nationell nivå, utan 
på regional med både politiker, företagare och experter från olika sektorer och förtag.  
Relevant för denna studie är Johannissons resultat av ett antal analyser av regionala 
kulturpolitisk strategier.  Tre politiska diskurser identifieras av Johannisson: den 
kvalitativa diskursen, välfärdsdiskursen och samverkansdiskursen.  

Den kvalitativa diskursen har en humanistisk, professionsorienterad ingång till kultur. 
De kulturpolitiska målen är kvalitativ konst och konst som koncept ses ur en estetisk 
synvinkel.  
Väldfärdsdiskursen ser kultur som en samhällsbyggande funktion i samhället i en 
gruppsocial bemärkelse, med mål att kultur ska möjliggöra för möten mellan människor. 
Ingången till kultur är sociologisk.  

I samverkansdiskursen har kultur som mål att främja hållbar utveckling ekonomiskt och 
främja individens livskvalitet. Ingången till kultur är från ett marknadsorienterat håll, 
med en nätverksorienterad styrningsmodell.  
En annan syn på samverkans orsak på regional nivå presenteras av Christensen och 
Laegerid (2011). Dessa två har länge följt utvecklingen av New Public Management i 
nordiska länder.  De menar att en kulturpolitisk fragmentering skett som kan ses som ett 
resultat av New Public Management. Det har fått länder att behöva fokusera på 
samverkan, koordination och integrering.  När Christensen och Laegereid (2011) 
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analyserar det norska White Paper-dokumentet ser de ett narrativ, där det framgår att 
norsk kulturpolitik anser att det behövs mer centralisering, mer statlig kontroll och 
samverkan, både inom och emellan sektorer i en traditionellt kollektivistisk demokrati. 
Den tidigare emfasen på effektivitet har minskat och verkar, enligt Christensen och 
Lagererid, ses utifrån perspektivet att effektivitet uppnås genom kontroll och 
samordning. New Public Management kan alltså ses som en lösning på de problem 
arbetssätten förknippade med den har skapat. Decentralisering har sedan 
millenniumskiftet bytts ut mot samverkan, vilket gör det mindre lämpligt att använda 
decentralisering  som tecken på New public Management i den här studien.  

Brian Quinn är verksam bibliotekarie på Texas Tech University och har publicerat 
artiklar i bland annat i tidskriften College & Research Libraries.     

Quinn utvecklar George Ritzers resonemang från 1993 om den ”McDonaldiseringen” 
som skett i samhället (2000). Quinn lånar även Ritzers fyra grundläggande kännetecken 
för McDonalidisering: effektiviteten, förutsägbarhet, beräkningsmöjlighet och kontroll.  
När en sektor strävar efter att driva sin verksamhet utifrån detta sker McDonaldisering.    

Inom bibliotekssektorn sätts idag kvalitativa mål för att visa på god service, exempelvis 
genom målsättningen att låntagare ska få hjälp inom tre minuter. Låntagare accepterar 
idag allt kortare väntetid, vilket har legat till grund för ”själv-hjälp”-system på 
biblioteken. Låntagaren bidrar själv till effektiviseringen av biblioteken genom att hitta, 
välja, låna ut och återlämna sina böcker själv.  Andra kvalitativa mål möjliggörs med 
informationsteknik, exempelvis hur många besökare en hemsida har blir ett mått för att 
mäta kvalitet.  
Även Quinn ser att det finns ett ökat tryck på bibliotekssektorn att möta nya 
förväntningar från låntagare och samhället. Akademiska bibliotek har idag ett större 
fokus på marknadsföring, effektiv service och att behandla studenter som konsumenter 
eller kunder för att kunna konkurrera med andra lärosäten. 
Akademiska bibliotek har idag större krav på sig att kunna hållas ansvariga, samt vara 
mer produktiva idag, vilket har lett till en ökning av uttalanden gällande målsättningar 
med verksamheten. Uppföljningen sker sedan med kvantitativa metoder.  

Quinn poängterar att studenter själva kan bidra till McDonaldiseringen av akademiska 
bibliotek genom att förvänta sig att bli bemötta som konsumenter.   

Quinn ser nackdelar med att jobba utifrån en rationaliserande modell inom 
bibliotekssektorn eftersom det leder till ett statiskt yrke med strikta roller, där 
effektivisering ses som ett mål i sig. Målsättningen att betjäna så många ”kunder” som 
möjligt på ett bibliotek ger inte samma ekonomiska vinst som inom en 
snabbmatsrestaurang, därför är mätinstrument och arbetsmetoder hämtade därifrån inte 
alltid lämpliga.  

Det finns givetvis fördelar som en organiserad, standardiserad och effektiv verksamhet, 
men det får lika självklart nackdelar. Den främsta negativa konsekvensen Quinn 
diskuterar är bristen på innovation. Bibliotek som arbetar utifrån den 
”McDonaldiserade” modellen blir tröga, simpla och kortsiktiga eftersom de som arbetar 
inom bibliotekssektorn inte får utvecklas, eller vara kreativa. De får inte heller tid att 
komma i kontakt med låntagarna (Quinn, 2000).   

För en mer uppdaterad kommentar på Quinns artikel kompletteras studien med Karen 
Nicholsons kommenterande artikel från 2015.  Nicholson menar att Quinns artikel är 
väldigt talande för sin tid. Nicholsson menar att trenden Quinn diskuterade 2000 
fortfarande håller i sig (Nicholson, 2015). Akademiska biblioteks fokus fortsätter att 
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vara på produktion och konsumtion. Bibliotek, menar hon, har som respons på det 
ökade redovisningsansvaret blivit allt mer ockuperade med kvantitativa 
resultatredovisningar och kundnöjdhet.  

Typen av arbetsplatser som Quinn beskriver som kreativa och utvecklande, med mindre 
fokus på rationalisering, är också ett resultat av s.k. ny kapitalism. Nicholsson (2015) 
beskriver ny kapitalism som en fokusförflyttning från produktion till konsumering. 
Företagens nya uppdrag kräver en ny typ av arbetare: flexibla, kreativa och 
passionerade. Företag uppnår detta genom kurser för nyanställda och understödja starkt 
och innovativt ledarskap, men satsningarna är en del av en företagsstrategi för att göra 
vinst. Rationalisering för att kontrollera arbetsplatser är fortfarande en del av företagens 
metoder, enligt Nicholsson. Nicholsson använder Michèle Charbonneaus definition av 
New Public Management, som beskriver det som ett paraplybegrepp för olika metoder 
för att uppnå tre saker i den offentliga sektorn. Öka effektivitet, öka flexibilitet i 
organisationsstrukturer genom decentralisering, samt verka för innovation och 
entreprenörskap. Även standardiserade sätt att hantera läsförståelse för att höja 
effektiviteten genomförs inom bibliotekssektorn. 
Detta påverkar vad biblioteken handlar om. Skiftet ersätter normer och värderingar 
hämtade från uppfattningar om samhällsnytta och folkbildning med 
företagsmanagerialism och instrumentalitet (Nicholson, 2015).  Hon hänvisar till 
Buschmans uppfattning att den kris som bibliotek upplever inte har att göra med att 
samhället inte längre behöver biblioteken, utan att det finns en motsättning mellan 
biblioteks syfte och konsekvenserna av arbetsmetoderna och organisationsstrukturerna 
som används idag, ironiskt nog ofta med motiveringen att biblioteken behöver 
effektiviseras för att överleva (Buschman, 2003).  
En norm blir mindre synlig i och med att den är mer närvarande. På så sätt undslipper 
den att ifrågasättas. Nicholsson drar slutsatsen att McDonaldiseringens ideologi idag har 
blivit en norm vi allt mer sällan ifrågasätter. Det är därför viktigt att biblioteken 
erkänner den neoliberala kontexten som biblioteken idag är verksamma i. Biblioteken 
behöver därför reflektera över sitt eget språkbruk och i vilka sammanhang det används. 
Att bibliotekssektorn verkar i en kontext dominerad av nyliberala värderingar räcker 
inte som argument för att inte diskutera frågan, menar Nicholsson. Bibliotekariens 
yrkesroll har en uppsättning värderingar och Nicholsson föreslår att bibliotekarier frågar 
sig själva varför de gör något, istället för att fokusera på att mäta vad de gör (Nicholson, 
2015). 
 
3.2.1 Utvalda begrepp till studiens analysschema 
Utifrån nämnda forskares teorier har ett analysschema konstruerats för att bearbeta 
Kultur i Västs bidragsansökningar till Kulturrådet. Analysens tillvägagångssätt och 
utformning förklaras i studiens metodkapitel (Kap 4.2 Analysmetod och Kapitel 4.3. 
Kodning). Dock är det lämligt att i anslutning till det teoretiska ramverket argumentera 
för vilka begrepp som studien valt att fokusera på.  

I studien har effektivisering, redovisningsansvar och företagsinspirerad fördelning av 
arbete valts ut som dimensioner av New Public Management, på grund av hur frekvent 
begreppen förekommer i beskrivningen av New Public Management. För att få 
trovärdighet i studien används begrepp som förekommer i beskrivningen av New Public 
Management hos flera olika forskare.   
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I studien undersöks förekomsten av begreppen i det empiriska materialet. Rimligtvis 
skulle en förekomst av dessa etablerade kännetecken för New Public Management 
indikera ett nyliberalistiskt influerat tänk inom projektet.  
 
Effektivisering är ett övergripande begrepp som är ett centralt mål i nyliberalistisk 
organisationsteori. Ett exempel är Kann-Christensens och Andersens (2009) uppfattning 
att strävan efter effektivisering numera är en grundläggande förutsättning för att få 
finansiering för projekt. I studien bryts begreppet effektivisering ner i två indikationer, 
som kan anses ge förutsättningar för effektivisering. Det ena är smidigare samverkan 
ses av Christensen och Laegerid (2011) som en viktig del av New Public Management 
struktur, som är grundläggande för att uppnå effektivitet i en organisation. Johannissons 
(2008) samverkansdiskurs, den mest nyliberalistiska diskursen i hennes studie, 
framhåller samverkans betydande roll i kulturpolitiska verksamheter. Studiens andra 
indikation på effektivisering är strategisk planering, som förekommer i exempelvis 
Quinns (2000) bild av nyliberalistiska, offentliga verksamheter. Standardiseringar och 
rationaliseringar av verksamheten genomförs med målet att uppnå effektivisering.     
 
Redovisningsansvar har i studien valts ut som den andra dimensionen hos New Public 
Management. Ett ökat administrativt ansvar och redovisning av resursanvändningar 
kommenteras av Ali och Pinkowski (2006) som ett fokus hos nyliberalistiska reformer. 
Förbättrad administration har därför valts ut som en indikation.     
Ett annat exempel är ett ökat fokus på mätbara prestationer (Bejerot, Forsberg, 
Kankkunen & Hasselbladh, 2015). Kvantitativa prestationsmätningar, som 
kommenteras av Quinn (2000) och Nicholson (2015) är har fått särskilda effekter för 
offentliga verksamheter. Därför har kvantitativa prestationsmätningar valts ut som den 
andra indikationen på redovisningsansvar.  
 
Företagsinspirerad fördelning av arbete är den tredje dimensionen. De två typerna av 
arbetsfördelning som används i studien som indikationer är outsourcing och 
entreprenörskap. Både outsourcing och entreprenörskap kommenteras av Kann-
Christensen och Andersen (2009) som konkreta arbetsmetoder som anpassat för att 
uppnå nyliberalistiska mål. Därtill ger Ali och Pinkowski (2006) ger entreprenörskap 
som en flexibel anställningsform förknippad med New Public Management.  
 

3.3 Alternativ till den kritiska synen på New Public Management  
Ett alternativt sätt att se biblioteksverksamhet är som en ekonomisk nytta i samhället, 
där folkbildning är ett redskap för att bidra till näringslivets tillväxt. 

Klara Tomson är fil. dr. i företagsekonomi från Stockholms universitet och har tidigare 
arbetat som forskare och lärare vid Södertörns högskola. Utifrån Tomsons perspektiv 
måste en effektivisering och rationalisering av kulturpolitiken ske, annars bidrar inte 
biblioteken och andra kulturpolitiska sektorer till samhället. Insatser har gjorts av olika 
aktörer för att utveckla kultur som ett instrument för ekonomisk tillväxt (Tomson, 
2012). Enligt Tomsons analys av rapporten som publicerades av KK-stiftelsen lades 
mycket energi ner på att med hjälp av språket förändra bilden av kultur som tärande till 
en bild där kreativa verksamheter istället uppfattades som viktiga delar av svenskt 
näringsliv. Även statistik ansågs vara viktigt för att styrka upplevelseindustrins bidrag 
till tillväxt i siffror. Satsningen användes sedan av regionala och kommunala 
kulturpolitiker för att belysa vikten av stöd till kultur (Tomson, 2012). 
Verksamhetsområdena skulle få hjälp att tillsammans få redskap för att genomföra 
kompetensutveckling inom projektledning, ekonomi, juridik och IT.   
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Tomson har fortsatt att följa kulturen ur ett tillväxtperspektiv och diskuterar 
möjligheterna för kulturpolitiska styrningar att influeras av företagsmetoder. Hennes 
och Jenny Svenssons resonemang har beskrivit tidigare i studien (Tomson & Svensson, 
2016).   
Petra Düren är professor inom företagsekonomi, verksam på Design, Media och 
informationsdepartement på Hamburg University for Applied Sciences, Tyskland  
Hennes undervisningsområden innefattar kunskapshantering och kvalitetsstyrning. Hon 
är idag verksam inom en rad forskningsprojekt, exempelvis New Public Management 
och dess inverkan på akademiska bibliotek och folkbibliotek.     

Metoder för bibliotekssektorn att ändå arbeta och utveckla en strategi med ett new 
public management-tänk diskuteras av Petra Düren. Ett nytt sätt att tänka i en 
organisation får självklart konsekvenser inom olika aspekter av organisationen. Düren 
(2010) diskuterar förändringar inom följande områden: organisationsstruktur, 
management, ledarskap, relationen till låntagarna, prestationsmätningar och samverkan.  
Düren menar att bibliotekssektorn inte ska kämpa emot skiftet, utan förändra sitt sätt att 
arbeta inom de sex nämna områden. Organisationsstrukturen behöver bli mindre 
centraliserad och bygga mer på decentraliserade samarbeten där grupparbete förebyggs 
av team-buildning.  Tydligare strategier och visioner för hela verksamheten behöves, 
samt att budgetplaner följs upp. Ledarskapet behöver bli mindre hierarkiskt och byggt 
mer på delegering och expertis inom det aktuella området (Düren, 2010).  
Det absolut viktigaste målet för biblioteken behöver bli kundnöjdhet. Biblioteken 
behöver veta vad deras kunder vill ha genom frekventa kundundersökningar. Samt 
måste samverkan mellan olika bibliotek bli mer effektiv för att bibliotek ska få mer 
lärdom av varandras sätt att arbeta.  För att uppnå målen föreslås arbetssätt, exempelvis 
SWOT-analysmetoden (Düren, 2016). 

Düren väljer att fokusera på fördelarna som New Public Management kan ge 
bibliotekssektorn och menar att bibliotekssektorn borde gå förändringarna i 
organisationsstrukturen till mötes för att uppnå resultat.  
 

3.4 Kritik mot teorin 
Internationell biblioteksforskning, främst i den anglosaxiska sfären, har diskuterat 
näringslivets närvaro i bibliotekssektorn i decennier. Forskningsdebatten har rört allt 
från prognoser för framtiden och förslag på alternativ till en nästan moralisk diskussion 
kring biblioteksväsendets essens. Å ena sidan kan denna essäns anses hotas av skiftet, å 
andra sidan kan New Public Management ses som ett steg i en utveckling som är 
ofrånkomlig eller till och med gynnsam för samhället, beroende på utgångspunkt.   

I studien används därför ett teoretiskt ramverk som är delvis hämtat från tio år tillbaka, 
med argumenten att använda sig av ett övergripande teoretiskt ramverk. Med forskare 
som Karen Nicholson (2015) har studien strävat efter att ge ett kompletterande, 
uppföljande perspektiv.  
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4 Metod och material   
Studien genomförs med en idéanalys som granskar hur projekt genomförs och 
motiveras i Kultur i Västs bidragsansökan till Kulturrådet. I det här kapitlet presenteras 
hur det empiriska materialet samlats in, motivering för urvalsprocessen, vilken 
analysmetod materialet har analyserats med. Slutligen hålls en metodkritisk diskussion 
om hur kodningen gått till, samt vilka etiska ställningstaganden som gjorts.   

 

4.1 Materialinsamling och urval 
Tidigare målsättning var att granska både regionala biblioteksplaner och ansökningar till 
Kulturrådet i regioner med mest lika förutsättningar för regional kulturverksamhet. 
Avgränsningen innebar i praktiken länen Halland, Örebro, Västmanland, Sörmland, 
Uppsala och Östergötland.  Materialet var spretigt och de regionala biblioteksplanerna 
visade sig svåra att analysera med det tilltänkta analysschemat, så urvalet arbetades om.   

I studien gjordes ansatsen att istället granska de tre största länens regionala ansökningar 
till Kulturrådet gällande biblioteksrelaterad verksamhet. Det framkom dock efter 
mailkontakt med både Region Skåne och Stockholm att processen för att söka bidrag 
hos Kulturrådet för regionalkulturverksamhet inte fungerade på samma sätt. Stockholms 
län är dessutom det enda län som inte inkluderas i Kultursamverkandsmodellen, vilket 
gör det svårt att jämföra med Kultur i Väst och Region Skåne. I Region Skåne gör 
enskilda lokala projekt sina egna ansökningar till Kulturrådet och därför kan inte 
regionens ansökningar till Kulturrådet granskas. Det var därför rimligt att begränsa 
studien till att enbart granska Kultur i Väst.  
Kulturrådet och Kultur i Väst kontaktades via mail om att skicka bidragsansökningarna 
för regionala läsfrämjande projekt. Svårigheter i att få specifika år eller typer av 
ansökningar gjorde att det var enklare att be Kulturrådet skicka alla bidragsansökningar 
de hade från Region i Väst. Ett urval baserat på typ av bidragsansökningar och år 
gjordes.  

Ansökan nr 1 och 2 har inte ingått i det slutgiltiga analysmaterialet. Ansökan nr 1 gäller 
ett projekt som genomfördes 2009, alltså innan kultursamverkansmodellen 
genomfördes. Studien har därför ansett att ansökningsprocessen för det projektet varit 
för olik de övriga ansökningarna för att inkluderas på samma villkor.  

Ansökning nr 2 har valts bort eftersom ansökan gällde ett utvecklingsbidrag och inte ett 
läsfrämjande, vilket ger projektet andra förhållningsregler och förutsättningar. Därför 
var det svårare att jämföra projekten.  
Det slutgiltiga empiriska materialet för studien består av bidragsansökningar för 
läsfrämjande verksamhet efter 2010, vilket var året som Kultursamverkansmodellen 
infördes och förändrade förutsättningarna för regional kulturverksamhet. I praktiken 
innebär det åtta bidragsansökningar mellan 2010 och 2015.  
 

4.2 Analysmetod 
I studien används en idéanalys av åtta ansökningar om bidrag till läsfrämjande insatser 
till Kulturrådet från Kultur i Väst mellan åren 2010 och 2015. Analysen genomförs i två 
steg. Först används analysschemat för att hitta förekomster av indikationer (exempelvis 
outsourcing) till New Public Management i Kultur i Västs bidragsansökningar. Efter det 
genomförs en bredare analys av tänkbara motiv till Kultur i Västs val av arbetssätt. 
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Projektens mål jämförs med etablerade motiv i det teoretiska ramverket. Studiens 
slustaser diskuteras sedan vidare i kapitel 7, där dessa sätts i ett större sammanhang.  
 

För att finna mönster i större textmängder används ofta innehållsanalyser av olika slag. 
(Bergström & Boréus, 2012). En sådan är idéanalysen, som används för att analysera 
vilka ideologier som förekommer i organisationer. Även relationer mellan aktör och idé 
kan utforskas. Det finns olika typer av idéanalyser, men ingen officiell indelning. Den 
här studien har strävat efter att göra vad som kallas en beskrivande idéanalys av 
Bergström och Boréus (2012), det vill säga analysera förekomsten av ett synsätt i 
regionbibliotekets bidragsansökningar till Kulturrådet.  
Studiens analysschema konstruerades utifrån dimensioner av New Public Management, 
som sedan kommer ytterligare förtydligas med hjälp av indikationer till dimensionerna. 
För att tydliggöra vad som tolkats in i begrepp kommer materialet analyseras med ett 
analysschema konstruerat utifrån dimensioner. Utformningen är hämtad från Hellevik 
och Johansson (1984) förslag för hur ett analysschema kan se ut.  Hellevik och 
Johansson (1984) beskriver dimensioner som en uppsättning besläktade variabler som 
alla kan sägas vara aspekter av samma egenskap. I studiens teoretiska ramverk finns 
argument för att se samverkan, redovisningsansvar och en förtagsinspirerad fördelning 
av arbete som tre olika dimensioner till New Public Management. En förekomst av 
dessa dimensioner i bidragsansökningarna innebär därför att organisationen är påverkad 
av nyliberalism.  

 

4.3 Kodning  
Bidragsansökningarna granskades för att hitta indikationer på New Public Managements 
tre dimensioner. Formuleringar som innehöll de etablerade indikationer på New Public 
Management markerades. Efter det gjordes en tabell över bidragsansökningarna med 
vilka indikationer som påträffats i respektive bidragsansökning, för att ge en överblick 
som presenteras senare i studiens resultatredovisning.  

New Public Management kännetecknas av en vilja att effektivisera offentliga 
verksamheter, fokus på administration, fokus på redovisning, samt mer entreprenörskap. 
Inom organisationer med New public Management sker effektiviseringen av offentliga 
verksamheter med hjälp av metoder från företagsorganisationer. Överlag finns en 
närmare relation mellan företag och offentlig sektor inom offentliga organisationer med 
New Public Management. Förekomsten av entreprenörskap och mer företagsinspirerade 
arbetsformer, så som outsourcing, återkommer också som kännetecken för New Public 
Management.   

Dessa kännetecken har i studien konkretiserats till tre övergripande dimensioner 
(effektivisering, redovisningsansvar och företagsinspirerad fördelning av arbete) av 
New Public Management, med indikationer för förekomsten av respektive dimension. 
För effektivisering är dessa två indikationer smidigare samverkan och strategisk 
planering. För dimensionen redovisningsansvar är dessa förbättrad administration och 
kvantitativa prestationsmätningar. För företagsinspirerad fördelning av arbete är dessa 
entreprenörskap, outsourcing samt samarbete med vinstdrivande företag.    
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Fig. 1: Beskrivande figur över  studiens analysschema som utgår ifrån NMP (rosa) uppdelat i tre 

dimensioner (lila). Olika indikationer (blått) påvisar förekomst av dimension. 

 

Analysschemats utformning är hämtad från Hellevik och Johansson (1984), där 
analysbegrepp kallade indikationer visar på förekomsten av en dimension i studiens 
empiriska material. I denna studie anses smidig samverkan vara en indikation som 
påverkar förekomsten av effektivisering. För att smidig samverkan ska ses som en 
lämplig indikation på dimensionen effektivisering måste förekomsten av smidigare 
samverkan påverka mängden effektivisering. Studien menar att smidig samverkan och 
strategisk planering ska kunna ses som indikationer på effektivisering. Samma 
resonemang ligger bakom indikationerna för redovisningsansvar respektive 
företagsinspirerad fördelning av arbete.  

Även indikationer är hämtade från studiens teoretiska ramverk. De etablerade 
kännetecken för New Public Management används som indikationer och motiveringen 
görs utifrån Hellevik och Johanssons (1984) metod, där en indikation till en dimension i 
en idéanalys måste visa på ett samband mellan de respektive värdena.  

Det finns en risk för ett generaliseringsproblem då antalet variabler och dimensioner är 
mycket större än vad som är tidsmässigt möjligt att ta med i studien. Det krävs att ett 
motiverat urval görs.  Att fokusera på begreppsanvändnings som exempelvis kunder var 
inte aktuellt, eftersom biblioteksverksamhet redan har sin uppsättning uttryckssätt och 
dessa roller kan förändras i funktion utan att namnet byts ut. I det teoretiska ramverket 
finns belägg för att just samverkan, redovisningsansvar och företagsinspirerad 
fördelning av arbete kan ses som de vanligaste kännetecken på New Public 
Management i en organisation.   
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4.4 Metodkritik 
Utformningen av Kulturrådets ansökningsblankett verkar styrande på de värderingar 
som undersöks i studien.  Kulturrådet har uppmuntrat till ett officellt, regionalt fokus på 
förbättrad samverkan, vilket har framgått av Kungliga bibliotekets lägesrapporter 
(Kungliga biblioteket, 2016) samt från Kulturrådets riktade kriterier för att få 
fiansieirng. Samverkan är ett av tre nyckelbegrepp i bedömningen för finansiering, 
tillsammans med begreppen definerad målgrupp och stark kunskapsbas (Kulturrådet, 
Läsfrämjande insatser).  
Ett resonemang kring detta görs i studiens diskussion, men det bör innan 
resultatredovisingen noteras att regionbibliotek uppmutrats att fokusera på samverkan i 
sina projektansökan och att detta påverkat projektens inriktning.  
Ett alternativ hade varit att titta på de inofficiella motiverande faktorerna för projekts 
användande, exempelvis med kvalitativa intervjuer. I den här studien undersöks istället 
de anledningar till projekt som ges i regionala biblioteksplaner och bidragsansökan för 
att få en inblick i det offentliga kulturpolitiska samtalet mellan riks- och regional nivå.  
Ännu en fråga som uppstår vid användandet av fallbeskrivning utifrån dokument, är om 
behandlingen av ett så specifikt fenomen – Kultur i Västs bidragsansökningarna till 
Kulturrådet – kan ha ett bredare värde när det gäller forskning.  
Studiens fallbeskrivning har resulterat i både en insyn i en regional organisations 
motivering av arbetssätt i läsfrämjande projekt, samt gett en bild av vad som prioriteras 
inom organisationen. Planering och motivering av arbetsmetoder för läsfrämjande 
verksamhet är centrala delar av arbetsuppgifterna på regionala bibliotek runt om i 
Sverige och är således del av generella förhållanden inom organisationen. I dagsläget 
ger studien en indikation på ett regionbiblioteks motiv och arbetssätt i Sverige. Även 
om studien är för begränsad i teori och empiriskt material för att dra vetenskapliga, 
generella slutsatser har studien ändå bidragit till att fästa uppmärksamhet på generella 
förhållanden som regionbibliotek kan gynnas av att uppmärksamma i sin planering av 
läsfrämjande arbete.  
 

4.5 Etiska ställningstagande  
Bidragsansökningar har använts som empiriskt material med Kulturrådets hjälp och 
godkännande. Då studiens analysmetod är så pass tolkande finns ett värde i att läsaren 
själv har tillgång till bidragsansöknigarna för att kunna göra egna ställningstaganden om 
studiens analys. Därför har empiriskt material med personliga uppgifter tagits med i 
studiens bilaga, trots personliga uppgifter i materialet. Ansökan till Kulturrådet är en 
allmän handling, vilket innebär att den kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen om någon begär det. Kultur i Väst har även informerats. En 
avslutande återkoppling har genomförts för att säkerställa att både kulturrådet och 
Kultur i Väst känner igen informationen lämnat ifrån sig och kontexten de framställs i. 
De har i samband med återkopplingen gett ett informerat samtycke till användandet av 
bidragsansökningarna i studien.  
Eftersom de personer som lämnat ut sina personuppgifter i samband med ansökningarna 
har givit sitt samtycke enligt 10§ PUL (Personuppgiftslagen) har inte Kultur i Väst 
anonymiserats. I bidragsansökningarna föekommer ingen personlig information utöver 
deras namn och yrkesroll inom Kultur i Väst. Utifrån detta har studien bedömt att 
inviderna inte kommer att skadas proffesionellt eller privat av att förekomma i studien.  
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5 Resultatredovisning  
I detta avsnitt redovisas de åtta bidragsansökningar för läsfrämjande projekt till 
Kulturrådet som gjorts av Kultur i Väst mellan åren 2010 och 2015, samt redovisas 
resultatet av det analysschemat som används i studien. Resultatredovisningen 
presenteras projekt för projekt, tillsammans med resultatet av analysschemat för 
respektive projekt. Därefter ges en kort sammanfattning av det totala resultatet av 
granskningen. För ytterligare överblick i form av sammanställning av arbetssätt i de 
olika projekten., se Bilaga 1. För bidragsansökningarna i sin helhet, se Bilaga 2.  

 
5.1 Bidraget till läsfrämjande projekt 
Kulturrådet ger två gånger per år bidrag till läsfrämjande insatser. Då är det främst 
kommuner och organisationer som söker bidrag för att exempelvis arrangera bokcirklar 
eller högläsning. Målet är att utveckla nya metoder för att stimulera läsning, hos barn 
såväl som hos vuxna. 
Kulturrådet stimulerar läsning på andra sätt. Kulturrådet står bakom Sveriges 
läsambassadör, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Barnbokskatalogen, 
poddradion Läs för livet, Barnens bibliotek och Bolla – Kulturrådets barn- och 
ungdomssajt. Informationen är hämtad från Kulturrådets webbsida om läsfrämjande 
bidrag.  
Något som givetvis präglar utformningen av ansökningarna är mallen de 
bidragssökande behöver fylla i. Det är en standardiserad mall, som underlättar vid 
analys och jämförande bedömningar. Mallen innehåller kategorier som direkt korrelerar 
med studiens analyskategorier. För att överhuvudtaget beviljas bidrag behöver 
regionbibliotek uppge samverkanspartners, en ekonomisk plan och medfinansiering, en 
strategi för att implementera projektet i ordinarie verksamhet. Från 2013 och framåt 
innehåller ansökningsblankett en kategori för projekt gällande att integrera ett 
jämställdhets-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv.  
 

5.2 Ansökning nr 3, 2010: Bokpuffen  
Bokpuffen var ett läsfrämjande projekt med startdatum 2010-09-01 och slutdatum 2011-
08-31. Det var ett fortsättningsprojekt inspirerat av tidigare läsfrämjande projekt som 
Boktips.net och tidigare version av Bokpuffen – en webbplats med inlästa inledningar 
av böcker. 
Syftet med projektet var att utveckla webbplatsen och lägga mer resurser på 
marknadsföring genom att anställa en projektledare med särskilt fokus på just 
marknadsföring. 
Primär målgrupp i projektet var vuxna, barn samt unga med läs- och skrivsvårigheter, 
Webbplatsen ansågs vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Projektet hade 
som ambition att lyfta fram litteratur från olika kulturer och på olika språk.  
Projektet skulle följas upp och utvärderas genom statistik och i dialog med användarna. 
Projektet skulle även erbjudas som ett uppsatsämne inom biblioteksforskning.  
Projektet ansökte om bidrag på 422 500 kr samt en egen insats på 228 400 kr som 
fördelas mellan tre poster: lön till projektledare (225 000 kr), intern konsult för 
webbutveckling (87 500 kr) och marknadsföring (338 400 kr).  
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5.2.1 Resultat av analysschema  
Studien kategoriserade Bokpuffen som ett projekt med målsättningen att främja 
samverkan. Det var ett marknadsföringsprojekt som ville utveckla sociala plattformar, 
där tillgängliggörandet med hjälp av webben i sig sågs som en förlängning av det 
läsfrämjande uppdraget.   
En projektledare med ett särskilt fokus på marknadsföring. Det framgår inte om detta är 
en person som hämtas utanför organisationen, så det kan inte dras några slutsatser om 
det rör sig om outsourcing. Däremot är det en tillfällig anställningsform med ett 
tidsbegränsad, specialiserat ledarskap.  
Projektet skulle följas upp och utvärderas genom bland annat kontinuerlig 
statistikuppföljning. Statestiskuppföljning är det främsta av de kvantitativa sätten att 
mäta resultatet som nämns i det teoretiska ramverket.  Därför kategoriserar statistisk 
utvärdering som en form av kvantitativ prestationsmätning.    
  

5.3 Ansökning nr. 4 2011 Sommarboken 
Sommarboken 2011 var ett läsfrämjande projekt med startdatum 2011-10-01 och 
slutdatum 2013-10-31. Projektet sträckte sig över två år, men förnyade sin ansökan om 
bidrag från Kulturrådet andra året. Projektet hade som målsättning att bli nationellt år 2.  
Syftet med projektet var att stimulera till fritidsläsning och skapa läslust i målgruppen 
barn 8-12 år.    
Projektet skulle ta fram centralt producerat material med en ”inspirationsbank” för hur 
bibliotek kan jobba med Sommarboken. Projektets motivering var: ”ett nationellt 
projekt gör det enkelt att och stödjer därför att fler barn och nya målgrupper nås”. 
Dessutom skulle barnbibliotekens identitet stärkas av ett nationellt projekt. 
Projektet skulle följas upp och utvärderas genom en skriftlig slutrapport och eventuellt i 
samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås. 
Målsättningen med projektet var att etablera sommarboken som begrepp och kampanj. 
Tänkbara samarbetspartners för att etablera konceptet uppgavs vara bokhandel, 
turistbyråer, McDonalds, föreningar och studieförbund, men även public service-
kanaler. En projektledare skulle anställas på halvtid.   
Marknadsföring skulle främst ske genom material (affischer, bokmärken, skyltning, 
teman).  
Projektet bedömdes stämma väl överens med folkbibliotekets demokratiska och sociala 
uppdrag. Tillgänglighet likställs med webbaserat, med motiveringen att webbaserat nås 
av alla.     
Projektet ansökte om bidrag på 400 000 kr samt en egen insats på 120 000 kr som 
fördelas mellan fyra poster: personalkostnader (120 000 kr), lön till projektledare (320 
000 kr), framtagning av material (100 000 kr) och marknadsföring (100 000 kr) 
 
5.3.1 Resultat av analysschema 
Projektet uttrycker en ”önskan om centralt producerat material och en 
"inspirationsbank" kring hur man arbetar med sommarbokskonceptet. Ett nationellt 
projekt gör det enkelt och stödjer därför att fler barn och nya målgrupper nås. Det 
stärker barnbiblioteks identitet". Citatet är hämtat från projektets syfte (se bilaga 2).  
Formuleringen stämmer väl överens med Buchmans beskrivning av bibliotekssektorns 
byråkratiska förändringar för att tala med en röst. Studien kategoriserar därför 
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formuleringen som en indikation som tyder på ett arbete för strategisk planering och 
samverkan. 
Projektet vill redovisa med hjälp av Bibliotekshögskolan i Borås. Det kan tolkas som en 
vilja att få tillgång till prestationsmätningar, men det finns önskemål att de ska utföras 
av Bibliotekshögskolan som inte ingår i verksamheten. Studien väljer därför att inte 
kategorisera formuleringen som ett uttryck för ökat redovisningsansvar i Kultur i Väst, 
utan istället outsourcing.   
Projektets mål är att skapa rutiner och material för bättre marknadsföring. Även i detta 
projekt ses material på publicerat på webben i sig vara en förlängning av det 
demokratiska uppdraget.  
Projektansökan nämner tänkbara samarbetspartners för att etablera konceptet. De 
uppgavs vara bokhandel, turistbyråer, McDonalds, föreningar och studieförbund, men 
även public service-kanaler. Studien kategoriseringar projektets vilja att lansera 
sommarboken i samarbete med vinstdrivande företag som en indikation på samarbete 
med vinstdrivande företag 
 

5.4 Ansökan nr. 5 2011 Barnens bibliotek  
Barnens bibliotek 2011 var ett läsfrämjande projekt med startdatum 2012-01-01 och 
slutdatum 2012-12-31 
Syftet med projektet var fortsatt drift och utveckling av Barnens bibliotek, som nu var 
en resurs på nationell nivå. Ett annat syfte var utveckla nätverk och samarbete mellan 
olika folk/skolbibliotek i landet, samt utveckla nya funktioner för att intressera barn och 
unga. 
Resterande rubriker uppges finnas i en bifogad fil som studien inte lyckats få tillgång 
till från Kulturrådet. Eftersom materialet som studien tillhandahållits kunde analyseras 
beslutade studien att låta ansökan nr 5. ingå i det empiriska materialet ändå.  
Projektet ansökte om bidrag på 700 000 kr, ett bidrag från deras eget landsting/region, 
samt en egen insats på 210 000 kr som fördelas mellan sex poster: inköp av material (2 
000 kr) lön till personal(975 000 kr), utveckling (50 000 kr), datortjänster (153 000 kr), 
marknadsföring (70 000) och administration (160 000 kr). 
 
5.4.1 Resultat av analysschema 
Projektets uttalade syfte var att utveckla nätverket mellan folk- eller skolbibliotek i 
landet.  Studien kategoriserar det som en indikation för att projektet vill uppnå 
smidigare samverkan. Några andra indikationer kunde inte hittas eftersom resten av 
ansökningen inte varit tillgänglig.  
 

5.5 Ansökan nr. 6 2011 Mer och bättre innehåll för barn och 
förmedlare, i fler kanaler 
Ett läsfrämjande projekt med startdatum 2012-02-01 och slutdatum 2013-01-31, med 
syfte att utöka, kvalitetssäkra och sprida innehåll för barn och ungdomar, samt 
förmedlare av litteratur och medier till barn och ungdomar. Projektet var av 
administrativ karaktär för att ansvara ett nära samarbete mellan Barnens bibliotek och 
Stockholms stadsbiblioteks kanaler och resurser. Målet var att göra innehållet delbart 
via tjänsten Öppna bibliotek. Projektet skulle definiera vilka informationsmängder som 
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var viktiga att hantera i det digitala biblioteket, liksom vilka källor och vilken 
produktionsprocess som krävs för att kvalitetssäkra informationsmängderna.   
Målet med projektet var att leverera utifrån ett dokumenterat användarbehov och 
genomföra en analys av informationsstruktur, för att sedan komma med förslag på vilka 
produktionsprocesser som krävs i framtida innehållsproduktioner för barn, ungdomar 
och förmedlare.   
Målen skulle uppnås genom bland annat målgruppsanalyser för barn- och 
ungdomsmaterial för att ta fram exempelmaterial utifrån ovanstående.    
Projektet är ett samarbete mellan Kultur i Västs projekt Barnens bibliotek och Virtuella 
enheten på Stockholms stadsbibliotek.     
Journalistisk kompetens köptes på frilansbasis medan teknisk kompetens bedömdes 
finnas inom befintlig organisation.  
Projektet ansökte om 850 000 kr med en egen insats på 310 000 kr som fördelades på 
tre poster: personalkostnader (810 000 kr), tjänster exempelvis frilansjournalister (325 
000 kr) och resor (25 000 kr)  
 
5.5.1  Resultat av analysschema 
Projektets mål var att leverera utifrån ett dokumenterat användarbehov. Det skulle 
genomföras en analys av informationsstruktur, för att sedan komma med förslag på 
vilka produktionsprocesser som krävs i framtida innehållsproduktioner för barn, 
ungdomar och förmedlare.  
Studien kategoriserar projektets mål som en indikation på strategisk planering. 
Projektet vill kartlägga ett användarbehov för att kunna rikta sin verksamhet, samt 
komma med förslag på produktionsprocesser. Projektet kan enligt studien anses vilja få 
fram en smidigare arbetsstruktur som ger mer resultat i tillfredställandet av användarna. 
Eftersom effektiviseringen behandlar samverkan mellan Kultur i Väst och Virtuella 
enheten på Stockholms stadsbibliotek kategoriserar studien projektets målsättning som 
en indikation på smidigare samverkan.  
Projektets syfte är att utöka, kvalitetssäkra och sprida innehåll för barn och ungdomar, 
samt förmedlare av litteratur och medier till barn och ungdomar. Projektet var av 
administrativ karaktär för att ansvara ett nära samarbete mellan Barnens bibliotek och 
Stockholms stadsbiblioteks kanaler och resurser. Det fanns alltså en målsättning att 
förbättra administration i verksamheten, vilket studien kategoriserar som ett tecken på 
arbete för förbättrad administration.  Målet var att göra innehållet delbart via tjänsten 
Öppna bibliotek.  
Projektet uttryckte en vilja att köpa in journalistisk kompetens på frilansbasis, vilket 
studien kategoriserar som en indikation på användande av entreprenörskap och 
outsourcing.  
 

5.6 Ansökan nr. 7 2013 Sommarboken 
Sommarboken 2013 var ett läsfrämjande projekt med startdatum 2013-03-10 och 
slutdatum 2013-12-31, som byggde vidare på erfarenheter från Sommarbokens första 
projektår (Se Ansökan nr. 4 Sommarboken 2011). Syftet med projektet var utveckla 
projektets koncept och implementera de metoder som visade sig vara effektiva under år 
1, samt öka antalet deltagande bibliotek och kommuner. Webbsidan sommarboken.se 
skulle utvecklas och uppdateras. Ett årshjul skulle utvecklas tillsammans med Bokjuryn 
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för att skapa fler läsrelaterade aktiviteter. Ett övergripande syfte med projektet var att 
verka professionsstärkande.  
Målen med projektet var att öka antalet sommarläsande barn och höja aktiviteten under 
sommaren på barnbibliotek, samt att utveckla metoderna för fritidsläsningsstimulerande 
arbete på såväl bibliotek som i andra sammanhang där barn rör sig. Ett annat mål var att 
professionsutveckla barnbibliotekarier genom att ge reflektionsmöjligheter kring den 
egna kompetensen vilket skulle leda till verksamhetsutveckling.  
Ännu ett mål med projektet var att erbjuda ett centralt producerat material, med 
motiveringen att det på så vis blir lättare för andra bibliotek att ansluta sig till 
Sommarboken-konceptet utifrån de lokala förutsättningarna.  Under projektets tredje år 
var målet att skapa en nationell Sommarbokenkampanj.  
För att följa upp och utvärdera projektet skulle en utvärderingskonferens och en 
presentation på en konferens genomföras, samt en rapport skrivas.  
Tilltänkta samarbetspartners var samma som föregående projektår, alltså bokhandel, 
turistbyråer, McDonalds, föreningar och studieförbund, men även public service-
kanaler. 
Projektet ansökte om 500 000 kr med en egen insats på 120 000 kr. Bidragen skulle 
fördelas mellan fem poster: personalkostnader och arbetsplats (120 000 kr), 
projektledare och övriga personalkostnader (360 000 kr), material och illustrationer 
(180 000 kr) marknadsföring (50 000 kr) och utvärdering (30 000 kr).  
 
5.6.1 Resultat av analysschema 
Projektet uttrycker en önskan att redovisa resultatet av projektet i en rapport. Studien 
kan inte dra några slutsatser om det ska kategoriserats som en induktion på 
redovisningsansvar, men projektet budgeterar 30 000 kr till utvärdering vilket studien 
menar tyder på att utvärdering och redovisning prioriterats.  
Däremot sägs ett av de största målen med projektet vara att öka antalet sommarläsande 
barn och höja aktiviteten under sommaren på barnbibliotek, vilket är ett kvantitativt mål 
som studien kategoriserar som en kvantitativ prestationsmätning.  
Samt skulle projektet erbjuda centralt producerat material för att underlätta att fler 
bibliotek gick med i projektet. I studien kategoriseras det som ett tecken på smidigare 
samverkan, eftersom syftet med standardiseringen är att fler projekt ska kunna vara 
delaktiga i samma projekt. 
Studien kategoriseringar projektets vilja att lansera sommarboken i samarbete med 
vinstdrivande företag som en indikation på vinstdrivande samarbetspartners, samma 
som för ansökning nr 4. Sommarboken 2014.   
 

5.7 Ansökan nr. 8 2013 Barnens bibliotek – utveckling 
layout/struktur, barnbibblan och Äppelhyllan 
Ett läsfrämjande projekt med startdatum 2013-04-01 och slutdatum 2013-12-31 på 
nationell nivå. Projektet hade tre syften. För det första behövde layouten och 
marknadsföringsmaterialet till Barnens bibliotek uppdateras. För det andra behövde 
webbsidan barnbibblan.se anpassas till mobila enheter. För det tredje behövde projektet 
genomföra en uppdatering av appelhyllan.se 
Målgruppen var de barn som använde sig av webbsidorna, samt vuxna från 
förskolor/skolor, specialpedagoger och bibliotek i kontakt med webbsidorna.  
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Projektets samarbetspartners var både inköpta parter, så som illustratörer, webbyråer 
och teknikutvecklare, och MTM, Linköping stadsbibliotek och barngrupper för referens. 
Projektet skulle följas upp genom fortlöpande arbete, intervjuer med målgruppen, 
omvärldsorientering och statistikuppföljning.  
Projektet ansökte om en bidragssumma på 465 000 kr att fördela, tillsammans med ett 
annat bidrag från Stiftelsen Föreningssparbanken, på fem poster: lönekostnader för 
projektanställd bibliotekarie (120 000 kr), köpta tjänster för web och app-utvecklande 
(240 000 kr), marknadsföringskostnader (50 000 kr), resor och logi (15 000 kr) och 
illustrationer (140 000 kr).  
  
5.7.1 Resultat av analysschema 
Projektets mål är att uppdatera layout och struktur kring marknadsföringsmaterialet. Det 
görs för att effektivisera kommunikationen från Kultur i Väst, inte förbättra den internt. 
Studien kategoriserar därför inte projektets mål som en indikation för samverkan.   
Uppföljningen av sajtens besök har gjorts med Google Analytics, ett redskap för att 
göra statistiska analyser. Resultatet låg bakom motiveringen av studien. Projektet ska 
dessutom utvärderas med bland annat omvärldsorientering och statistikuppföljning. 
Studien kategoriserar det som indikationer på kvantitativa prestationsmätningar   
Projektets samarbetspartners var inköpta parter, så som illustratörer, webbyråer och 
teknikutvecklare samt MTM, Linköping stadsbibliotek och barngrupper för referens. 
Studien kategoriserar detta som en indikation på outsourcing.   
 

5.8 Ansökan nr. 9 2014 Sommarboken   
Sommarboken 2014 var ett läsfrämjande projekt med startdatum 2014-01-01 och 
slutdatum 2014-10-31. 2013 var tredje projektåret av flerårsprojektet Sommarboken. 
Syftet med tredje året var att göra Sommarboken till ett nationellt koncept genom att 
etablera samarbete mellan externa aktörer, utnyttja ny teknik och göra centralt 
producerat kampanjmaterial tillgängligt för alla bibliotek i Sverige. 
Projektet skulle följas upp och utvärderas av följforskare, där resultatet från 
undersökningen sammanställs och analyseras i en projektrapport. Tredje projektåret 
skulle även använda sig av tidigare erfarenheter från de utvärderingar som genomfördes 
i slutet av tidigare projektår.   
Samarbetspartners i projektet var företag för utveckling och produktion av 
kampanjmaterial, samt tidigare projektårs samarbetspartners. 
Projektet ansökte om 650 000 kr att fördela på fem poster: löner (270 000 kr), resor och 
logi (10 000 kr), administrativa kostnader (30 000 kr), uppdatering av 
marknadsföringsmaterial (100 000 kr), författararvoden (100 000 kr), utvärdering och 
rapportering (180 000 kr).      
 
5.8.1 Resultat av analysschema: 
Sommarboken till ett nationellt koncept genom att etablera samarbete mellan externa 
aktörer, utnyttja ny teknik och göra centralt producerat kampanjmaterial tillgängligt för 
alla bibliotek i Sverige. Målsättningen kan, enligt studien, kategorisera som strategisk 
planering samt som en indikation på utvecklandet av en samverkansstruktur inom 
organisationen.   
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Projektet skulle följas upp och utvärderas av följforskare, där resultatet från 
undersökningen sammanställs och analyseras i en projektrapport. Det framgår inte om 
projektet skulle följas upp kvantitativt, alltså kan studien inte kategorisera 
formuleringen som en indikation på kvalitativ prestationsmätning, utan som en form av 
outsourcing där en annan organisation får stå för redovisningen.   
Samarbetspartners i projektet var företag för utveckling och produktion av 
kampanjmaterial, samt tidigare projektårs samarbetspartners, som redan etablerats vara 
bland annat vinstdrivande företag. Studien kategoriserar detta som en indikation på 
samverkan med vinstdrivande företag.  
    

5.9 Ansökan nr. 10 2015 Arena för läsning  
Arena för läsning är ett läsfrämjande projekt med startdatum 2015-01-25 och slutdatum 
2016-10-26 och har alltså i skrivande stund inte avslutats. Projektet genomförs av 
Kultur i Väst och SISU Idrottsutbildarnas konsulenter  
Syftet med projektet var att skapa läsmiljöer i idrottssammanhang, för att öka intresset 
för litteratur och inspirera till läsning hos idrottande barn och ungdomar. Detta skulle 
ske genom att skapa läsande förebilder, exempelvis idrottsledare, tränare, bibliotekarier 
och föräldrar och genomföra läsfrämjande aktiviteter.  Exempel som ges är ljudläsning 
på väg till match eller högläsning i stallet. En annan målsättning är att etablera ett 
samarbete och idéutbyte mellan bibliotek och idrottsklubbar.  
Huvudsaklig målgrupp för projektet var idrottande barn i 25 föreningar i två stadsdelar i 
Borås och två stadsdelar i Göteborg, samt Grästorp, Vänersborg och Alingsås.   
Projektet ska följas upp löpande genom sociala medier, samt med hjälp av 
Bibliotekshögskolan i Borås. Varje lokalt bibliotek eller förening ska göra en kort 
sammanfattning vid projektet slut som sammanställs till en rapport.    
Projektet ansökte om en bidragssumma på 300 000 med en egen insats på 130 000 kr att 
fördela på sex poster: projektledning (150 000 kr), administration (25 000 kr), 
marknadsföring (25 000 kr), inköp av media (125 000 kr), lokaler (25 000 kr) och 
rapportering, layout av material, samt tryck (80 000 kr).  
 
5.9.1 Resultat av analysschema 
Projektets ena målsättning är att etablera ett samarbete och idéutbyte mellan bibliotek 
och idrottsklubbar, vilket studien kategoriserar som en indikation på en strategisk 
planering samt en strävan för smidigare samverkan mellan två organisationer.    
Studien kunde inte se några indikationer på prestationsmätningar eller flexibla 
anställningsformer i projektet.  
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5.10 Sammanfattning av arbetssätt 

 
Fig. 2: Bilden visar sammanställning av indikationer hittade i Kultur i Västs bidragsansökningar. 

 
Av resultatet framgår att samverkan är ett prioriterat område. Samverkan gäller både 
intern och interregional. Det stämmer överens med de anonyma bibliotekarier som såg 
ett behov av förbättrad samverkan för att ta till vara projektresultat. Det stämmer även 
överens med Kulturrådets fokus på interregional samverkan. Tänkbara motiv till 
förekomsten av samverkan i projekten diskuteras senare i studien.  

Uppgraderingar eller utveckling av teknik och webbsidor återfinns i fyra projekt. 
Utvecklingen av kampanj- och marknadsföringsmaterial är central i fem projekt. Både 
teknikutveckling och framtagning av kampanjmaterial motiveras med att detta kommer 
att stärka bibliotekets identitet. Vikten av identitetsstärkande arbete diskuteras senare i 
studien.  

Kvantitativa prestationsmätningar hittas i tre projekt. Målgruppsanalyser förekommer i 
två projekt. Kultur i Väst motiverar inte själva arbetssätten.  

Av företagsinspirerade fördelningar av arbete förekommer indikationen outsourcing i 
fem av projekten. I samband med rapportering förekommer outsourcing i två projekt.  

Resultatet visar på minst förekomst av förbättrad administration och entreprenörskap. I 
analysschemat var det svårt att avgöra om en indikation på företagsinspirerad fördelning 
av arbete skulle kategoriseras som ett stöd för entreprenörskap eller outsourcing. En 
möjlig modifikation av analysschemat hade varit att lägga in entreprenörskap som en 
form av outsourcing.  

 

 

6 Analys 
I följande kapitel tolkas resultatet från studiens analysschema utifrån det teoretiska 
ramverk och den tidigare forskning som presenterats.  
Arbetssätten i projekten har redovisats tidigare i studien. Här följer en sammanfattande 
analys av projektens motiv för arbetssätten, för att studiens båda frågeställningar ska 
besvaras.   
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• Hur väljer Kultur i Väst att genomföra läsfrämjande projekt på regional 
biblioteksnivå?  

• Hur motiveras projekten och dess arbetssätt av Kultur i Väst? 
 
Analysen av projektens motiv görs utifrån tre identifierade typer av motiv. Låntagarens 
behov, standardisering och legitimitet. Standardisering och att få legitimitet är hämtade 
från det teoretiska ramverket, där de lyfts fram som motiv till biblioteksverksamhet 
(Hansson, 2015). Utöver dessa två hänvisar Kultur i Väst till låntagarens behov som 
motiv för projekt.  
 
  
6.1 Låntagarens behov 
I ansökan nr.8 2013 Barnens bibliotek (se bilaga 2, s. 44) framgår att ett av projektens 
mål var att anpassa webbsidan till mobila enheter eftersom målgruppsanalyser visade att 
majoriteten av besökare besökte hemsidan från en surfplatta. 
 

”Vi kan konstatera att en tredjedel av trafiken på våra sajter kommer från mobila 
enheter och Ipad och Iphone är den absolut vanligaste plattformen. Ipads har snabbt 
blivit ett vanligt verktyg för pedagogisk verksamhet på förskolor. Det brådskar därför 
med att konvertera det som går till en teknik som fungerar även på dessa” (se bilaga 2, 
s. 44).   

 
Projektet hade även som mål att hålla webbsidans material uppdaterat. Både en 
berättigande bakgrund till projektet och utvärdering hämtades från statistiska redskap 
som Google Analytics och besöksstatistik. Målsättningen var att ”detaljera användarfall 
med utgångspunkt i tidigare målgruppsanalys för barn- och ungdomsmaterial, samt 
förmedlare” (se bilaga 2, s.29) 
Även i ansökan nr 6. 2011 Barnens bibliotek framgår att målgruppsanalyser skulle 
genomföras för att projektet skulle kunna leverera material utifrån ett dokumenterat 
användarbehov.  
 

”Projektets mål är att leverera dokumenterade användarbehov tillsammans med en 
analys av informationsstruktur och förslag på vilka produktionsprocesser som krävs 
för framtida innehållsproduktion för barn, ungdomar och förmedlare (…) Projektets 
mål är att lägga en bra grund för fortsatt innehållsproduktion för ett nationellt digitalt 
barnbibliotek som baseras på tydliga användarbehov och där innehållet genom 
samarbetspartners kan delas och användas i flera kanaler” (se bilaga 2, s. 28). 

 
Projektets målsättning var att tillfredsställa en målgrupps informationsbehov med hjälp 
av kvantitativa undersökningar och resultatmätningar, vilket stämmer väl överens med 
Nicholsson och Quinns resonemang. 
Att utveckla verksamheten med ökad hänsyn till låntagare kan ses som en konsekvens 
av låntagarnas nya förväntan att bli behandlade och tillfredsställda som kunder, även i 
offentliga verksamheter. En konsekvens av resonemanget är att biblioteken i större 
utsträckning anpassar sitt informationsflöde till de plattformar som låntagarna vill ha det 
på. Effektiviseringens ökade värde inom offentlig verksamhet diskuteras av Kann-
Christensen och Andersen, som menar att effektivisering är ett resultat av att biblioteken 
börjat se sig själva som förmedlare av en produkt att tillhandahålla en målgrupp. 
Resonemanget leder till att låntagaren tillskrivs en köpkraft som biblioteken måste 
förhålla sig till, vilket framgår i Quinn och Nicholsons resonemang kring låntagarens 
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växande kundstatus på biblioteken. Det blir därför allt mer viktigt att tillfredsställa 
låntagarna kortsiktigt. På så vis blir mätningar över kundnöjdhet och andra kvantitativa 
mätningar som exempelvis besöksantal på bibliotekens webbsidor ett tecken på en 
framgångsrik biblioteksverksamhet.   
 
6.2 Standardisering 
 
Ett exempel på standardisering uttrycks i ansökan nr 4. 2011 Sommarboken en önskan 
om centralt producerat material, samt en ”inspirationsbank” för att arbeta med 
sommarbokenkonceptet.  Önskemålet motiveras med att det kommer göra det enklare 
och att fler barn därför kommer att nås. Samt stärker arbetssättet barnbiblioteks 
identitet.    
 

”Många bibliotek jobbar redan med sommarboken men önskar ny inspiration och 
barnbibliotekarier uttrycker också en önskan om centralt producerat material och en 
´inspirationsbank’ kring hur man kan arbeta med sommarbokskonceptet. Ett nationellt 
projekt gör det enkelt och stödjer därför att fler barn och nya målgrupper nås. Det 
stärker 
barnbibliotekets identitet då mer tid läggs på mötet med barnet på dess fria tid” (se 
bilaga 2, s. 12). 

 
I formuleringen ser studien ett stöd för att Kultur i Väst anser att en standardiserad 
verksamhet kring läsförståelse kommer att höja effektiviteten.  En standardiserad 
verksamhet anses även stärka barnbibliotekens identitet. En annan formulering från 
samma ansökan är ”att en nationell sommarbokskampanj kan få flera bibliotek att 
’komma igång’ och bli synliga för nya målgrupper och skapa en tydligare identitet för 
barnbiblioteket” (se bilaga 2, s. 13). 
 
Nichlason (2015) menar att standardiserade sätt att hantera läsförståelse genomförs 
inom bibliotekssektorn, för att höja effektiviteten, vilket överensstämmer med vad som 
presenteras i studien. Samverkan ses som ett steg för att stärka bibliotekens identitet. 
Orsaker till identitetsstärkande arbete diskuteras under nästa rubrik i studien, men det är 
tydligt att samverkan och identitetsstärkande arbete är sammankopplade för Kultur i 
Väst. Det stämmer överens med exempelvis Buschmans (2003) tankar kring en enad 
yrkesröst.       

Samverkan och standardisering har ansetts vara en följd av kultursamverkansmodellens 
införande (Kulturanalys, 2013). Målet med införandet av kultursamverkansmodellen var 
att regional kulturverksamhet skulle få möjligheten att vara självständiga, även om 
denna självständighet kom med tydliga riktlinjer från statlig nivå. Ett exempel är i form 
av bidragsansökningarnas utformning, vilket diskuteras senare i kapitlet.  

Resonemanget kring fördelar med standardisering får kritik från Quinn (2000) och 
Nicholson (2015), som ser det som ett led i ”McDonaldiseringen” av bibliotekssektorn. 
Ekonomiska risker och arbetsbördan minimeras av standardisering, men samtidigt 
försvinner också möjligheten till kreativitet och flexibilitet hos bibliotekarien på sin 
vardagliga arbetsplats. Även Buschman (2003) ser risker med en standardiserad 
biblioteksverksamhet. Han menar att biblioteken passiviseras och deras möjlighet att 
uttala sig i debatter minskar.  
Enligt Johannisson (2008) är tecken på en samverkansdiskurs ett fokus på att främja 
ekonomisk utveckling, samt främja individens livskvalitet. Styrningsmodellen är 
nätverksorienterad. I studien kan alltså Kultur i Västs arbete för nationell 
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standardisering ses som en del av en samverkansdiskurs.  Kultur i Väst menar i sin 
ansökan för Sommarboken 2011 följande:  

 
”Genom att koppla Sommarboken till barnensbibliotek.se blir exponeringen större, det 
är enkelt att nå ut då redan befintliga kanaler används. Genom att integrera 
Sommarboken med barnensbibliotek.se kommer det digitala och det virtuella 
biblioteket att samverka på ett lysande sätt - det som är synligt på barnensbibliotek.se 
blir synligt på det fysiska biblioteket och synergieffekt uppnås vilket kommer båda till 
gagn” (se bilaga 2, s. 15).  

 
Synlighet och en nätverksorienterad modell främjar både låntagare och verksamheten, 
enligt Kultur i Väst. Resonemanget är i enlighet med Johannissons beskrivning för en 
samverkansdiskurs.  
 
6.3 Legitimitet 
Kultur i Västs fokus på marknadsföring och nätverksbyggande kan ses som ett försök 
att synliggöra och på så vis legitimera sin verksamhet för politiska aktörer och 
medborgare. ”Här är vi, det här är vad vi gör och det är därför vi behövs i samhället”.  
Av Barnens bibliotek 2012 (ansökan nr. 5) framgår att syftet varit att ”utveckla den 
nationella resurs som Barnens bibliotek utgör, att etablera ett mer nära samarbete med 
folk/skolbibliotek i landet via arbetsgrupper och nätverk samt att utveckla nya 
funktioner intressanta för barn och unga” (se bilaga 2, s. 20). 

I formuleringen fastslås att Barnens bibliotek ska vara en nationell resurs, som ska 
möjliggöra för samarbete över hela landet mellan folk/skolbibliotek. Nya funktioner ska 
utvecklas tillsammans. Samverkan, standardisering och utveckling bidrar till varandra.  

Från ansökan nr. 6 Mer och bättre innehåll för barn och förmedlare i fler kanaler hämtas 
följande formulering: ”Detta projekt avser att administrera och ansvara för ett nära 
samarbete mellan Barnens bibliotek och Stockholms stadsbiblioteks kanaler och 
resurser, och att innehåll görs delbart via tjänsten Öppna bibliotek” (se bilaga 2, s. 28). 

Av åtta projekt mellan 2010 och 2015 var sju inriktade på att bygga kanaler och nätverk 
för att genomföra läsfrämjande verksamhet, de flesta med målsättningen att verka på 
nationell nivå. Bibliotekens identitet tas även upp som ett mål i diskussionen om 
standardisering.  

Så varför har en nationell identitet varit prioriterad för Kultur i Västs 
biblioteksverksamhet? 

Svar kan hämtas från Dürens synsätt; genom en sådan samverkan kommer bibliotek lära 
sig av varandras sätt att arbeta vilket kommer leda till en effektivare 
organisationsstruktur (Düren, 2010). Det kan jämföras med resonemanget att 
kulturpolitiken hålls ansvariga för effektivitet och rationalisering av verksamheten 
(Svensson & Tomsson, 2016). En lösning blir då att ”dela” på arbetsbördan, som 
beskrivs av en anonym bibliotekarie i studiens inledning (Kungliga biblioteket, 2015).  

Behovet av att stärka bibliotekens nationella identitet kan också förklaras av Buschmans 
lite mindre optimistiska syn; genom att allt mer standardisera en tidigare spridd 
yrkesgrupps arbetsmetoder kan bibliotekssektorn leverera ett tydligare budskap till 
samverkanspartners och låntagare. Standardiseringen förenklar därmed ett 
marknadsförings- och legitimeringsbehov hos Kultur i Väst. Fokus på en stärkning av 
bibliotekens identitet ses av Buschman som en respons på en uppfattad kris inom 
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bibliotekssektorn. Den här uppfattade krisen problematiseras av både Buschman och 
Quinn. De båda resonerar kring motsättningen mellan vad biblioteks uppdrag är och den 
organisationsstruktur bibliotek förväntas ha för att vara en lyckad verksamhet. För att 
legitimera sig i det nyliberala klimatet krävs att biblioteken flyttar sitt fokus från sitt 
uppdrag att utgöra en plats för de värderingarna förknippade med biblioteken. Själva 
anledningen till att biblioteken finns i samhället får mindre fokus, medan kanaler för 
legitimering får mer fokus. Dock behöver inte Kultur i Västs motiv att nå en bredare 
målgrupp och motivet att legitimera sig gentemot samhället utesluter inte varandra.  

Blomgren och Johannisson erbjuder ett lite annorlunda svar på varför Kultur i Väst val 
av arbetssätt. Enligt dem har regional kulturpolitik idag ett behov av att legitimera sin 
verksamhet gentemot regionala politiker, medborgare och nationell biblioteksnivå. För 
att kunna legitimera sin verksamhet måste de anpassa mål och arbetssätt till det som 
prioriteras av regionala politiker, nationella bibliotekssektorn, och även medborgare. 
Den regionala kulturpolitiska enheten är inte lika uppenbart nödvändig som den lokala 
eller den statliga. Färre känner till den, färre vet vad dess uppdrag är. Enligt Blomgren 
och Johannisson ligger detta bakom varför regional kulturpolitik känner ett så stort 
behov av att legitimera sin verksamhet. Regionbibliotek har inte kunnat få legitimitet 
genom ”dokumentalism” (Hansson, 2015) vilket i studien kan anses ha gjort dem 
särskilt sårbara för att påverkas av externa uppfattningar om vad som skulle legitimera 
deras uppdrag och arbetssätt.   

 
 

7 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens analys, i förhållande till den bakgrund som 
beskrivits i tidigare kapitel. Diskussionen har delats in i fyra kategorier. Först diskuteras 
orsaker och konsekvenser för det fokus samverkan fått i regional kulturpolitik. Sedan 
diskuteras orsaker och konsekvenser av Kultur i Västs behov av och arbetssätt för att 
legitimera sin roll och verksamhet.  
I den tredje delen hålls två metodkritiska diskussioner.  Dels diskuteras tänkbara sätt hur 
utformningen av Kulturrådets mall har påverkat resultatet, samt orsaker till mallens 
utformning. Dessutom diskuteras hur mycket projekt som arbetsform har påverkat 
Kultur i Västs målsättningar. 

7.1 Samverkansfokus i regional kulturpolitik – orsaker och 
konsekvenser  
Kultur i Västs samverkansfokus kan ses som en följd av införandet av 
kultursamverkansmodellen. Det uttalade målet med kultursamverkansmodellen var att 
ge en regional flexibilitet som skulle underlätta för samarbeten mellan olika regioner 
(Kulturanalys, 2013). Kravet att verka för samverkan flyttades från den statliga nivån 
till den regionala, vilket enligt Ranemo (2013) ökat arbetsbördan för 
regionbibliotekarier.  

Å andra sidan kan en hävda att kravet på samverkan ändå kommer från den statliga 
kulturpolitiska nivån, i form av Kulturrådets ansökan. Enligt Svensson och Tomsons 
(2016)  resonemang har den regionala kulturpolitiken inte stärkts i sin autonomi av 
införandet av kultursamverkansmodellen, utan istället har statlig inverkan på 
kulturpolitiskt innehåll stärkts. Den regionala nivån har istället blivit en administrativ 
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förvaltare för statlig kulturpolitik, på grund av det ökade redovisningsansvaret för 
regional nivå.   

Bidragsansökningens utformning förutsätter att regioner uppger tilltänkta 
samverkanspartners och Kulturrådet har lyft fram interregional samverkan som ett 
prioriterat utvecklingsområde både på sin hemsida och i sina rapporter (Statens 
kulturråd. Bidrag till regional kulturverksamhet). Projekt som rör metodutveckling för 
samverkan har helt enkelt större chans att få finansiering, vilket regioner troligtvis 
förhåller sig till när de väljer vilka projekt de vill genomföra.    

Ett tredje svar på vad som orsakat Kultur i Västs samverkansfokus är att det regionala 
behovet av samverkan uppmärksammats av statlig nivå och därför blivit ett prioriterat 
område. Kungliga bibliotekets kartläggning av behov på kommunal, regional och 
nationell nivå visade på en önskan om förbättrad samverkan från bibliotekarier själva 
(Kungliga biblioteket, 2016). Även om lägesrapporten publicerade förra året har 
diskussionen om vad den nationella biblioteksstrategin ska fokusera pågått i flera år. 
Kulturrådets mall kan därför anpassats efter regionala kulturpolitiska behov. Därav 
fokus på interregional samverkan i så många av Kultur i Västs projekt. 	
Vilka är då konsekvenserna av mer samverkan på interregional nivå? 
Kultursamverkansmodellen skulle möjliggöra för regionala mångsidighet. Kultur i 
Västs fokus har istället legat på att vara delaktig i nationella kampanjer med 
standardiserat material och att utveckla nationella nätverk. Regionens behov av 
nationella arbetssätt och nätverk har varit större än de behov specifika för regionen.  

Buschmans konsekvenser för en allt för standardiserad biblioteksverksamhet har redan 
diskuterats i studien.  Bibliotekssektorns behov av att legitimera sig utifrån nya 
värderingar leder till en strävan att ”tala med en enad röst” som yrkesgrupp, på 
bekostnad av mångfald och utvecklande debatt ( Buschman, 2003).   

Åsikten kan ställas emot Svensson och Tomssons (2016)  resonemang. De menar att 
den traditionella kulturpolitiska ideologin gällande kvalitativ kultur och demokrati inte 
har påverkats av kultursamverkansmodellens införande. Enligt Svensson och Tomson 
påverkas inte kulturpolitikens grundläggande ideologier av ändrade arbetssätt i den 
uträckning som Buschman hävdar.   

 

7.2 Behovet av att legitimera sin verksamhet – orsaker och 
konsekvenser 
Ett svar är att kultursamverkansmodellen har gett anledning till en intensifiering av 
metastyrning på regional nivå. Regioner ges mer frihet och hålls mer ansvariga, därav 
ett ökat behov att av legitimera sin verksamhet mot staten (från Kulturanalys, 2013). 
Resonemanget stöds även av Blomgren och Johannissons teorier om ”de regionala 
kulturpolitiska berättelserna” (2015). Den nationella biblioteksverksamhetens fokus är 
idag samverkan. Det har lett till de samverkansfokuserade projekt som Kultur i Väst 
genomfört, kan slutsatsen bli utifrån denna synvinkel.   

Ett annat svar är att Kultur i Västs behov av att legitimera sig är främst för att 
marknadsföra sig som nyttiga i en regional näringspolitik. Regional kulturpolitik 
förväntas bidra till det lokala och regionala näringslivet enligt Svensson och Tomson 
(2016). Förväntningen ökar kravet på att legitimera sin verksamhet gentemot regionala 
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politiker utifrån deras prioriteringar. Lokala politiker ser inte alltid kultur utifrån ett 
kulturpolitiskt perspektiv utan ifrån ett näringslivsutvecklande perspektiv, därav kan 
regional kulturverksamhet komma att legitimera sin verksamhet utifrån 
marknadsorienterade verktyg.  

Enligt Hedemark och Börjesson anses kultur idag användas för att marknadsföra en 
region eller som ett led i regional näringspolitik. Därför har Kultur i Väst motiverats att 
använda sig av kampanjmaterial och marknadsföring i sina projekt. Ekonomisk 
instrumentalitet värdesätts av den regionala nivån, enligt Hedemark och Börjesson. 
Samverkan ses då som ett sätt att uppnå en effektiv verksamhet, vilket överensstämmer 
med de krav regional kulturverksamhet har på sig att bli från statlig nivå (Hedemark & 
Börjesson, 2014). 

Möjligheten finns alltså att Kultur i Väst arbetsmetoder och målsättningar påverkas av 
vilken kulturpolitisk nivå de anpassar sin verksamhet därefter. Anpassningen skulle ge 
konsekvenserna att regionbibliotekets fokus flyttas från deras demokratiska uppdrag till 
att legitimera sin verksamhet på olika sätt.  

 

7.3 Metodkritisk diskussion – utformningen av kulturrådets mall 
I studien har kulturrådets mall för bidrag till läsfrämjande arbete redan diskuterats. 
Även Kulturrådet har varnat för att bidragsansökningarna kunde komma att ge en 
normativ effekt (Kulturanalys, 2013). Utformningen av mallen kan därför menas ha 
påverkat studiens analys av det empiriska materialet.  Orsaker till mallens utformning 
har därför tagits med i diskussionen av resultatet.  
Det svar som diskuterats i studien är antingen att kulturrådets mall ska ses som en form 
av att statligt styra regional kulturverksamhet, eftersom projekt av en viss typ 
prioriteras. Därav fokus på interregional samverkan i så många av Kultur i Västs 
projekt. 
Ett annat svar som tagits upp är att Kulturrådets mall har anpassats efter regionala 
kulturpolitiska behov. Därav fokus på interregional samverkan i så många av Kultur i 
Västs projekt.  
Tidigare i studien togs kvalitativa intervjuer upp som ett alternativ till empiriskt 
material.  Då studiens frågeställning inte hade som målsättning att besvara individers 
motivering till arbetssätt, utan organisationens Kultur i Västs motiv, valdes 
bidragsansökningarna istället. Kultur i Västs projekt hade haft samma formulerade syfte 
och arbetssätt, oavsett empiriskt material. Det är dock möjligt att Kultur i Västs 
resonemang kring varför projekten utformades som de gjorde hade framgått tydligare 
med kvalitativa intervjuer. Diskussionspunkten om Kultur i Väst påverkats av 
Kulturrådets mall eller om Kulturrådets valt att prioritera projekt som regionala 
bibliotek behövt för att förbättra sin verksamhet hade kunnat få ett annat svar av en 
ansvarig länsbibliotekarie. Studien har dock kunnat besvara sin egen frågeställning 
genom att presentera argument för vad som påverkat Kultur i Västs val av arbetssätt 
med stöd i forskning och sin analys av bidragsansökningarna.  
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7.4 Metodkritik diskussion – projekt som arbetsform  
Den andra metodkritiska diskussionen besvarar om projekt som arbetsform påverkat 
motiven hos Kultur i Väst. Ett svar som presenteras är att projekt som arbetsform 
överensstämmer i hög uträckning vad som värdesätts i regional kulturpolitik. 
Effektivisering, metoder för bättre samverkan, högre regionalt redovisningsansvar är 
dokumenterade styrkor hos projekt som arbetsform (Massis, 2010; Winston & Hoffman, 
2005). På så vis är projekt en arbetsform som till stor del förutsätter ett tänk präglat av 
effektivisering, rationalisering och lokalt ledarskap, med starka nationella riktlinjer för 
verksamheten (Burich et al, 2006).  Projekts etablerade fördelar kan alltså hävdas 
stämma överens med forskares gemensamma kännetecken för New Public Management 
och neoliberal organisationsteori. Projekt stärker i sådant fall neoliberala värderingar. 
Projekt som metod kräver enligt forskare medvetna ideologiska reformer av 
verksamheten för att få bästa resultat. En följdfråga diskuteras: kan Kultur i Väst anses 
ha genomgått dessa ideologiska förändringar?  

Ett svar är att Kultur i Västs arbetsmetoder och motiv influeras av neoliberala 
värderingar, oavsett vad deras kulturpolitiska uppdrag anses vara. Projekt som 
arbetsmetod kan därför anses ha påverkat vad regional biblioteksverksamhet vill uppnå. 
Dock är det troligare att projekt har varit ett lämpligt sätt att uppnå Kultur i Västs mål, 
som i sin tur influerats av statlig kulturpolitik.  
Ett annat svar är att Kultur i Väst uttalade målsättning är fortfarande att arbeta med sitt 
läsfrämjande och demokratiskt uppdrag, så projekt som arbetsform kan inte sägas ha 
påverkat det läsfrämjande och demokratiska uppdraget eftersom det fortfarande när det 
anges vara den bakomliggande orsaken till verksamheten. Vad regional 
biblioteksverksamhet anses behöva för att fullfölja sitt uppdrag har dock påverkats av 
neoliberala strömningar.  Metoderna för att uppnå det regionala bibliotekets uppdrag 
har, i enlighet med Johannissons resonemang, präglats av legitimering i form av 
marknadsföring och samverkan för att effektivisera och rationalisera biblioteken.   

 
 

8 Slutsats 
I studiens problemformulering uppmärksammades bristen på resonemang kring hur 
arbetssätt påverkar ideologiska värderingar inom bibliotekssektorn. Arbetssätten för 
regional biblioteksnivå har förändrats och det var därför relevant att undersöka vilka 
motiv som låg bakom mål och arbetssätt, enligt regionbiblioteket Kultur i Väst. Kultur 
Väst bidragsansökningar till Kulturrådet har därför undersökts utifrån två 
frågeställningarna. Den ena gällde vilka arbetssätt som Kultur i Väst väljer att 
genomföra sina projekt med och den andre vilka motiveringar som legat bakom 
projekten och valet av arbetssätt.  

Kultur i Väst väljer att genomföra läsfrämjande projekt med fokus på förbättrad 
samverkan, både interregional och mellan externa aktörer. För att uppnå smidigare 
samverkan har Kultur i Väst arbetat med teknikutveckling, nätverksutveckling och 
nationell standardisering med gemensamt material och gemensamma plattformar. 
Arbetssätten motiveras med effektivisering och bibliotekens identitetsstärkande, samt 
att fler i målgruppen nås av projektets effekter.   

Studien landar i slutsatsen att Kultur i Väst projekt har haft som främsta mål att främja 
samverkan genom att skapa nätverk, nationella kampanjmaterial och utveckla teknik. 
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Kultur i Väst verkar i en samverkansdiskurs (Johannisson, 2008). Genom nätverk och 
marknadsföring vill Kultur i Väst uppnå effektivitet, samt nå en bredare målgrupp. Ett 
led i detta är standardisering, genom att fler bibliotek använder sig av samma arbetssätt, 
material och kanaler.   
Projekt som arbetsform kan ses som ett påbud från Kulturrådet i och med deras 
bidragsansökningar. Det kan även ses som ett sätt för Kultur i Väst att legitimera sin 
verksamhet mot regionala politiker med neoliberala värderingar.  

De kulturpolitiska målen behåller Kultur i Västs fokus, men utförs med metoder som 
sker i en mer ekonomiskt medveten kontext. Den traditionella motsättningen mellan 
kommersiella metoder och demokratiska värderingar influerar inte Kultur i Västs val av 
arbetsmetoder. Det är ett perspektivskifte som har politiska implikationer, men 
motiveras inte av Kultur i Väst i deras bidragsansökningar. Istället motiveras 
arbetsmetoderna utifrån premisserna att de förenklar samverkan, stärker bibliotekets 
identitet och når en bredare målgrupp.   

Studien har gett insyn i ett regionbiblioteks motivering av arbetssätt kopplat till 
läsfrämjande arbete, en av de mest centrala arbetsuppgifterna för ett regionbibliotek. I 
studien har även resultat presenterats av att ställa dessa arbetssätt och motiv gentemot 
aktuell kulturpolitisk forskning.  Studiens slutsatser om Kultur i Västs arbetssätt som 
uttryck för politiska strömningar kan väcka tankar om hur regionbibliotek ska förhålla 
sig till politiska strömningar inom sin egen organisation. I studien förekommer en 
diskussion kring Kultur i Västs legitimering gentemot andra kulturpolitiska nivåer. 
Diskussionen kan uppnå att regionbibliotek reflekterar kring motiv och arbetssätt som 
legitimeringsverktyg mot både statlig och regional nivå.   

En studie med kvalitativ intervju som empiriskt material skulle kunna ge en 
kompletterande bild till den här studien och föreslås därför som ett ämne för fortsatt 
forskning inom bibliotekss- och informationsvetenskap. Ett annat sätt att ta tillvara på 
slutsatserna om legitimering som grund för regionbiblioteks val av arbetssätt är att 
undersöka kulturpolitikers syn på regionbibliotekets uppdrag för att hitta samband.   
 

 



  
 

 
 

9 Sammanfattning  
Projekt har blivit en väldigt vanlig arbetsstruktur för läsfrämjande verksamheter. Då 
arbetsformen delar vissa fördelar med nyliberalistiska arbetssätt och New Public 
Management var det ett relevant forskningsproblem att undersöka kopplingar mellan 
dessa.  

Syftet med studien var att besvara vilka värderingar som framgår i Kultur i Västs 
bidragsansökningar till Kulturrådet för läsfrämjande verksamhet. Frågeställningarna 
som skulle besvaras rörde dels arbetssätten Kultur i Väst valt att genomföra sina 
läsfrämjande projekt med. Samt hur dessa projekt och arbetssätt motiveras av Kultur i 
Väst.  

Studiens hade sin bakgrund i svensk kulturpolitik, där regionbiblioteks roll redogjordes 
för. Konsekvenserna av kultursamverkansmodellen diskuterades från olika svenska 
forskare inom kulturpolitik. En sådan konsekvens är den administrativ roll 
regionbibliotek fått i en annars fortfarande nationell kulturpolitik (Ranemo, 2013). I 
studiens bakgrund framkom även konsekvenser av nyliberalistiska förhållningssätt. 
Kultur används idag som verktyg för att marknadsföra på regional nivå (Hedemark & 
Börjesson, 2014).  

Det teoretiska ramverket utgick från forskare inom främst biblioteks- och 
informationsvetenskaps teorier om New Public Management. För att erbjuda en 
alternativ ståndpunkt kompletterades det teoretiska ramverket med forskare inom 
organisationsteori och kulturpolitik.  I det teoretiska ramverket visades på 
effektivisering, redovisingsansvar och företagsinspirerade arbetsformer som outsourcing 
och entreprenörskap som tydliga tecken på New Public Management inom en 
organisation. Dessa tecken användes sedan till att konstruera studiens analysschema. 

Det empiriska materialet för studien utgjordes av regionbiblioteket Kultur i Västs 
bidragsökningar till Kulturrådet mellan år 2010 och 2015 för läsfrämjande verksamhet. 
I de två metodkritiska diskussioner presenteras argument för att studiens resultat inte 
förändrats av att välja ett annat empiriskt material. Även om individer i organisationen 
förmodligen gett studien ett annat empiriskt material hade de officiella motiveringarna 
som givits i bidragsansökningarna kvarstått. Dessa har dessutom direkt koppling till den 
verksamhet som utförts, vilket gör det empiriska materialet relevant för studien. 

Ett analysschema konstruerades utifrån de etablerade kännetecknen för New Public 
Management. Förekomsten av de sju indikationerna  kategoriserades som tecken på 
förekomsten av neoliberala värderingar i bidragsansökningarna. Upptäckta arbetssätt 
sammanställdes till en sammanfattande bild. Många av indikationerna förekom i Kultur 
i Västs projekt, med samverkan som en särskilt stark indikation. I sju av åtta projekt 
fanns formuleringar som visade på ett samverkansfokus . Även kvantitativa mätningar 
och teknisk utveckling var distinkta.  

I studiens analys motiveras samverkansfokus och kvantitativa mätningar på tre olika 
sätt: utifrån låntagarens behov, standardisering och legitimitet. Kultur i Väst menar att 
samverkan bidrar till att låntagare får ut  mer av verksamheten. Låntagarens önskemål 
anses viktiga, vilket stämmer överens med ökningen av kvantitativa undersökningar av 
målgruppen. Standardisering tolkas i analysen som en konsekvens av en upplevd kris 
inom bibliotekssektorn, där standardisering möjliggör för en lättad arbetsbörda och 
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effektivare arbetsstruktur. Därigenom får regionbiblioteken en legitimitet gentemot 
regionpolitiker och den nationella kulturpolitiska nivån. Regionbiblioteket framstår då 
som en kulturpolitisk nivå som, på grund av en saknad av traditionell legitimitet, har 
anpassat sina arbetsmetoder till att överensstämma med de organisationer de behöver få 
legitimitet av.     
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Bilaga 1 
Ansökan nr 3. 2010 Bokpuffen  
Arbetssätt: utveckla webbplats, förbättra marknadsföring, anställa projektledare.  
För att: Lyfta fram litteratur från olika länder och olika språk.  
 
Ansökan nr 4. 2011 Sommarboken 
Arbetssätt: arbeta med nationellt kampanjmaterial, skapa standardiserade rutiner kring 
marknadsföring  
För att: för att nå fram med läsfrämjande till fler barn.  
 
Ansökan nr. 5 2011 Barnens bibliotek  
Arbetssätt: fortsatt drift och utveckling av en gemensam, nationell resurs (Barnens 
bibliotek) 
För att: utveckla ett nätverk mellan skol- och folkbibliotek.   
 
Ansökan nr. 6 2011 Barnens bibliotek 
Arbetssätt: målgruppsanalyser 
För att: kvalitetssäkra materialet som sprids i projektet.  
 
Ansökan nr 7. 2013 Sommarboken 
Arbetssätt: Arbeta med lässtimulerande metoder, öka antalet deltagande bibliotek. 
Uppdatera och utveckla webbsidan. Skapa fler läsrelaterade aktiviteter. Erbjuda centralt 
producerat material framtaget i 2011 Sommarboken. Samarbeta med både vinstdrivande 
och offentliga aktörer.     
För att: Öka antalet medverkande barn, höja aktiviteten under sommaren på 
barnbibliotek. Verka professionsstärkande. 
 
Ansökan nr.8 2013 Barnens bibliotek  
Arbetssätt: uppdatera marknadsöringsmaterial och layout, anpassa till mobila enheter. 
Följa upp med intervjuer med målgrupp och statistikuppföljning. Överlag marknadsföra 
verksamhet.  
För att: Vara relevanta och sedda. Specificeras inte i ansökan.  
 
Ansökan nr. 9 2014 Sommarboken  
Arbetssätt: etablera samarbete mellan nationella aktörer, tillgängliggöra det nationella 
kampanjmaterialet 
För att: befästa Sommarboken som ett nationellt koncept, tillgängligt för alla bibliotek i 
Sverige.   
 
Ansökan nr. 10 2015 Arena för läsning 
Arbetssätt: skapa läsmiljöer i idrottssammanhang genom att ha läsande förebilder och 
genomföra läsfrämjande aktiviteter. Utveckla samarbete mellan idrottsföreningar och 
bibliotek.  
För att: Öka läsförmåga bland idrottande barn och ungdomar.  
 


