
 

 

 

Examensarbete 

”Biblioteksplanen är ju 

faktiskt något av det viktigaste 

på biblioteket” 

En studie i bibliotekariers uppfattningar av 

biblioteksplanens betydelse i arbetet 

 
 

Författare: Hanna Stjärnkvist 

Handledare: Katarina Friberg 

Examinator: Joacim Hansson 

Termin: VT13 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: G2E 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
The purpose of this essay is to examine how librarians perceive library plans, if they are 

important for their work and if so, in what ways. In order to analyze this, I have used a 

phenomenographic approach. My goal, by using this method, is to uncover perceptions 

and variations among these. The research questions are: 

What variations of perception of library plans exist among librarians? 

To what extent can the varied perceptions of library plans be linked to librarians' work? 

What does the variation of perception say, in relation to the expectations expressed in 

international and national documents, about library plans? 

The material used in a phenomenographic analysis consists of interviews. These are 

analyzed in several steps, which result in categories, so called description categories. 

My conclusion is, that there are three different ways of perceiving library plans: as 

steering documents, legitimizing documents and visionary documents. The first 

category incorporates the impact the library plan has on the actual work. In the second 

category they use it as a way to show why the library and the profession are needed. The 

third category is about library plans being visionary documents. These do not develop 

the work at all. The perceptions are to a great extent in line with the expectations 

expressed in international and national documents concerning library plans. The library 

plan is according to these a guideline for managing the library and its services, a way to 

show its necessity and to assure equal quality among library services. 

 

Nyckelord 
Biblioteksplan, uppfattning, bibliotekarie, bibliotekslag, styrdokument, fenomenografi, 

lagstiftning, bibliotek. 
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1 Inledning 
Unescos

1
 folkbiblioteksmanifest gavs ut första gången 1949. Sedan dess har det 

reviderats två gånger, senaste gången 1994. Manifestet är en deklaration som visar hur 

folkbiblioteksverksamheten skulle kunna se ut med den grundläggande tanken att 

bibliotek ska vara en arena för demokrati, utbildning och bildning. Det har spelat en stor 

roll i diskussionen om vad folkbibliotek bör se som sina främsta uppgifter i samhället 

samt hur verksamheterna bör lägga upp sitt arbete (Thomas 1995, s. 5-7). Tre 

övergripande tankar som sätter sin prägel på manifestet är att folkbibliotek ska vara 

lagstadgade, att de ska finansieras av allmänna resurser samt att de ska vara avgiftsfria 

(Ibid., s. 10). 

 

Det första manifestet skrevs med allmänheten som mottagare. Man såg folket som en 

resurs och menade att de med manifestets idéer skulle kunna fordra utveckling och 

upprättande av fler biblioteksverksamheter. Den första revideringen 1972 riktades inåt, 

mot de biblioteksanställda och betonade att samverkan mellan bibliotek var önskvärt. 

Vid tiden för den senaste revideringen var frågan om avgiftsfrihet en av de saker som 

hotades i och med den ekonomiska krisen. Folkbiblioteken påverkades, liksom resten av 

samhället, av ekonomisk instabilitet. Många verksamheter tvingades till nedskärning 

och nedläggning. Man ville med det reviderade manifestet uppmärksamma 

beslutsfattare på att folkbiblioteken är en väsentlig del av samhället (Ibid., s. 5, 10-11).  

    

Något som också uttrycks i manifestet är att ”[e]tt behandlingsprogram [sic!] bör 

upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, prioriteringar och utbud av 

tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation och skötas på ett 

fackmässigt sätt.” (Thomas 1995, s. 20).  Idag är ett sådant behandlingsprogram 

lagstadgat i bibliotekslagen och benämns där som planer för biblioteksverksamheterna. 

Paragraf 7a i bibliotekslagen lyder: ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer 

för biblioteksverksamheterna.” (SFS 2004: 1261). 

 

Det huvudsakliga syftet med min uppsats är att redogöra för och resonera kring 

bibliotekariers uppfattningar av biblioteksplaner, ställda i relation till internationella och 

nationella förväntningar på dessa. 

    
1.1 Problembeskrivning 
Trots lagstadgandet av planer för biblioteksverksamheter saknas vedertagna riktlinjer 

för vad som bör utgöra deras innehåll och hur utformningen ska ske: man vet helt enkelt 

inte hur de ska förverkligas.  
 

Med paragraf 7a i bibliotekslagen, menar man att att det måste finnas politiskt antagna 

planer för verksamheten. Det åligger kommunen och verksamma inom biblioteksektorn 

att utforma dessa planer. Detta har resulterat i en mångfald av biblioteksplaner: allt från 

väl genomarbetade, till mer övergripande, dokument som beskriver vad ett bibliotek är 

och anger visioner för vad som är dess roll i samhället. Inom bibliotekssamhället 

benämner man planerna biblioteksplaner. Man avser då en övergripande plan för 

verksamheten som anger riktning för arbetet och där verksamhetens olika delar samlas 

(KB 2012).    

                                                 
1
 Unesco är en organisation inom FN för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur 

och kommunikation/information (Unesco 2013) 
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I den tidiga debatten om biblioteksplaner uttalade sig många sakkunniga inom 

bibliotekssamhället. I Svensk Biblioteksförenings skrift Biblioteksplaner: en idéskrift, 

från 2001, diskuteras biblioteksplaners betydelse och uppgifter. Kent Johansson, då 

regionråd i Västra Götalands region och ledamot av Statens Kulturråds styrelse, menar 

att biblioteksverksamheter inte borde skilja sig från andra kommunala verksamheter där 

det anses behövas planer för att arbetet ska fungera effektivt, målinriktat och för att 

framtida mål ska kunna sättas. För att målen ska nås behövs planering: vilka är 

förutsättningarna för just oss och vad händer utanför vår verksamhet som vi bör anpassa 

oss efter? En annan viktig del av en plan, menar Johansson, är att den utformas i 

samarbete med relevanta aktörer i kommunen för att den på ett naturligt sätt ska kunna 

samverka med planer inom andra kommunala verksamheter (s. 15, 17-18). 

  

Joneta Belfrage (2001), då ordförande i Svensk Biblioteksförening, menar att en 

”biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de 

biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera 

till utveckling.” (Belfrage 2001, s. 5). Även hon betonar biblioteksplaners roll för 

samverkan inom kommunen och för framtida utveckling. Med en plan som denna kan 

en kommuns alla biblioteksfrågor och biblioteksverksamheter samlas i ett dokument. 

Detta skulle leda till en övergripande bild av biblioteksverksamheters resurser och 

behov (Ibid., s. 8-9).  

 

I skriften Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan, från 2005, diskuterar 

Peter Almerud biblioteksplanens roll i en verksamhet. Han ser planen som ett politiskt 

dokument och ett bibliotekspolitiskt instrument. Med detta menar han att planen ska 

vara till för att politiker med denna ska kunna ha makten över biblioteken. 

Biblioteksplanens mål bör samverka med mål för andra områden inom politiken. 

Biblioteksverksamheten ska med andra ord utvecklas med och i samma riktning som 

kommunens andra verksamheter (s. 9-10). 

 

Återkommande i hur det talades om biblioteksplaner, innan och precis efter 

lagstadgandet av biblioteksplaner, var att de ska ses som verktyg och instrument att 

använda, främst för och gentemot politiker, men även för själva verksamheten som 

helhet och hur arbetet inriktas och utvecklas. Det som inte diskuteras rent konkret är 

vilken nytta en biblioteksplan skulle kunna ha för bibliotekens anställda, för deras 

arbete. Om en biblioteksplan ska finnas för att utveckla verksamheten kan man tänka sig 

att den även ska finnas för att utveckla och påverka de anställdas arbete. 

 

1.2 Problemformulering 
Att bibliotek nu enligt lag måste upprätta planer kan man anta har inneburit viss 

förändring för verksamheterna. Mitt intresse ligger i att undersöka om och hur en 

förändring har skett, med fokus på arbetet inom verksamheten. 

 

I Unescos folkbiblioteksmanifest står följande: ”Bibliotekarien skall aktivt fungera som 

förmedlare av bibliotekets resurser.” (Thomas 1995, s. 20). Jag menar att 

biblioteksplanen, som ska stå för verksamhetens struktur, riktning och mål och 

bibliotekarien, som ska erbjuda de resurser som finns, oundvikligt står i förhållande till 

varandra. För att verksamheten ska kunna utvecklas och uppnå sina mål behövs 

bibliotekarien. Bibliotekssamhället uttrycker tydligt att biblioteksplaner är viktiga för att 

verksamheten ska kunna styras, utvecklas och stärka sin roll i samhället. Slutsatsen som 
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kan dras är följande: biblioteksplaner är menade att påverka det arbete som sker inom 

verksamheten, således även hur bibliotekarier strukturerar sitt arbete. Hur relationen 

mellan biblioteksplaner och bibliotekariernas arbete uppfattas är en av 

utgångspunkterna för denna uppsats. Den andra utgångspunkten är vad olika 

uppfattningar kring biblioteksplanen säger om möjligheterna att styra 

biblioteksverksamheten med det slags styrdokument som biblioteksplanerna, enligt 

internationella och nationella dokument, är menade att vara. 

 

Med denna typ av forskning kan förståelsen för hur man tolkar, använder och 

kommunicerar dokument öka och därmed skapa en bild av vad planer kan betyda för 

biblioteksverksamheters arbete. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, biblioteksplanen uppfattas vara ett 

betydelsefullt dokument i bibliotekariers arbete. Detta ämnar jag undersöka med en 

fenomenografisk ansats vilket innebär att det är variationer av uppfattningar som är 

intressanta att presentera och resonera kring. Resultaten kommer att diskuteras i relation 

till Unescos och svensk lagstiftnings förväntningar på tillämpningen av 

biblioteksplaner. 

 

För att uppnå syftet ämnar jag arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka variationer i uppfattning av biblioteksplaner förekommer hos 

bibliotekarierna? 

2. I vilken utsträckning kan de varierande uppfattningarna om biblioteksplaners 

betydelse kopplas till bibliotekariernas arbete? 

3. Vad säger variationen i uppfattning, i förhållande till de förväntningar som 

uttryckts i internationella och nationella dokument, om biblioteksplaner?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
1.4.1 Biblioteksplan/plan 

Kulturutskottets definition lyder: 
Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal 

instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare 

besked om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan 

och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka 

huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till 

samverkan. (Almerud 2005, s. 10) 

 

Svensk Biblioteksförenings definition lyder: 
Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument 

som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun 

och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan 

skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta 

biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. 

(Biblioteksföreningen 2013) 
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Enligt dessa definitioner ska biblioteksplanen vara en politiskt antagen plan som visar 

hur folkbibliotekets egen verksamhet styrs, hur kommunens övriga 

biblioteksverksamheter styrs samt hur biblioteket arbetar mot offentliga verksamheter. 

Kulturutskottets definition skiljer sig åt angående formuleringen om medborgarnas 

förutsättningar för påverkan. 

 
1.4.2 Fenomenografi 

En förutsättning för fenomenografiska undersökningar, menar Marton och Booth 

(2000), är att se på världen ”/…/ såsom den erfars av människor.”  Marton & Booth 

2000, s. 154). Det som utgör det fenomenografiska perspektivet är de sätt som 

människor erfar världen på. Med fenomenografin som ansats fokuseras den relation som 

finns mellan oss och världen omkring oss, mer specifikt: hur vi ser på omvärlden och 

hur vi uppfattar fenomen. Det väsentliga är det som skapas mellan denna relation: 

uppfattningarna (s. 146-148).  

 
1.4.3 Uppfattning 

En uppfattning är ett sätt att erfara någonting, att uppfatta en sak ur ett visst perspektiv. 

Marton och Booth menar att vi endast uppfattar aspekter av ett fenomen, aldrig 

fenomenet i sin helhet. Med fenomenografin ämnar man skapa en mer fullständig bild 

av hur ett fenomen kan uppfattas med utgångspunkten: variationer i uppfattningar. Det 

vi gör i vår uppfattning av något är att sätta den i en kontext, det vill säga vi skapar 

mening i det som uppfattas. Det är utifrån denna kontext som aspekterna träder fram 

(Ibid., s. 147, 150, 161). 

 

Uljens (1989) tar också upp begreppet uppfattning och tolkar det som den grund genom 

vilken våra åsikter och värderingar om fenomen skapas. Uppfattningen om ett fenomen 

är det som reflekterat uttrycks åsiktsmässigt i samband med fenomenet ifråga. En 

uppfattning av ett fenomen handlar om hur jag förstår fenomenet, det vill säga varför 

jag tycker som jag gör. Dessa uppfattningar är av intresse inom fenomenografin. 

Skillnaden mellan en åsikt och en uppfattning är således att uppfattningen inte är 

reflekterad (s. 10). 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en bakgrund till problembeskrivningen genom en presentation av 

bibliotekslagens och biblioteksplaners historia och utveckling. 

 

2.1 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
Bibliotekslagen är en allmänt hållen lag som omfattar all offentligt finansierad 

biblioteksverksamhet. Den antogs 1996 och började gälla i januari 1997 (Thomas 2009, 

s. 43). Sedan lagen antogs har tre tillägg gjorts: 

- Tillägget om biblioteksplaner och samverkan (SFS 2004: 1261) 
- Bestämmelser om skolbibliotek (SFS 2010: 860) 
- Bestämmelser vad staten ansvarar för (SFS 2012: 912)  

 

Bakgrunden till bibliotekslagens tillkomst skriver Barbro Thomas (2009) om, före detta 

biblioteksråd vid Kungliga Biblioteket (KB), i rapporten Bibliotekslagstiftning: 

perspektiv och exempel. Innan lagen trädde i kraft 1997 reglerades folkbiblioteken sedan 

1905 av statsbidrag. För att få dessa bidrag sattes ett antal villkor upp som biblioteken 

var tvungna att uppfylla. Ett riksdagsbeslut 1965 förändrade dock detta statsbidrag till 

så kallade stimulansbidrag. Dessa bidrag kunde inte biblioteken själva påverka, det vill 

säga det fanns inga allmänt hållna villkor  uppsatta för att få dessa bidrag. Nu var det 

staten som avgjorde vilka satsningar som skulle göras och på vilka bibliotek dessa 

skulle ske. 

 

Efter Litteraturutredningen 1968 ansågs det inte nödvändigt att diskutera en 

bibliotekslags införande, med förklaringar som att biblioteken redan var väl förankrade i 

den kommunala verksamheten och därmed uppfyllde sin roll utan vidare lagstiftning 

samt att en lag ansågs riskera det kommunala självstyret. Istället ville man att 

folkbibliotek skulle utveckla sina verksamheter tillsammans med en myndighet med 

övergripande ansvar för just detta. En betydelsefull upptäckt som gjordes under 

Litteraturutredningen var att biblioteksverksamheterna i landet inte var likvärdiga. Om 

dessa skillnader ökade eller på något vis förändrade biblioteksverksamhetens 

grundläggande idéer, sade man sig vara beredd att på nytt diskutera 

bibliotekslagstiftning (Ibid., s. 24-25, 33, 36).  

  

På grund av sämre ekonomiska förutsättningar under en längre tid stannar 

folkbiblioteksutvecklingen av i början på 1980-talet. Bibliotek drabbades av 

nedskärningar, precis som all annan offentlig verksamhet. I Folkbiblioteksutredningen- 

1980 utreds återigen frågan om en bibliotekslag. Slutsatsen blev att man ville fortsätta 

som tidigare, utan lagstiftning. Det var inte förrän 1995, då Kulturutredningens 

slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning: slutbetänkande lämnades till 

kulturministern, som bibliotekslagstiftningsfrågan fick gehör. Man menade att en 

utveckling mot ifrågasatt fri lånerätt och högre avgifter tydde på ett behov av ett visst 

lagstadgande av biblioteksverksamheten. Förslaget till bibliotekslag som lades fram 

efter utredningen började gälla 1997 (Ibid., s. 37-38, 43). 

 

Bibliotekslagens inrättande mottogs inte enbart positivt. Kritik mot 

bibliotekslagstiftning har rört sig om att lagen är alltför generellt skriven och därmed 

tolkningsbar. Annan kritik som riktats mot lagen är att den hindrar bibliotekens 

utveckling och utveckling av andra typer av biblioteksverksamheter. Vissa menade att 
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offentlig ledning alltför mycket kan påverka exempelvis vilken litteratur som köps in 

(Ibid., s. 45-46).  

 

2009 gav regeringen biblioteksutvecklaren Inger Eide Jensen uppdraget att utföra en 

utvärdering av bibliotekslagen, vilket innebar att undersöka hur denna i praktiken har 

fungerat och vad som skulle vara i behov av en revidering. Denna rapport färdigställdes 

2010 (Lindberg 2009, s. 7). I sammanfattningen av Eide Jensens rapport, Bibliotekslag 

SFS nr: 1996: 1596, 2004: 1261: Utvärdering och förslag till revidering, kan man ta 

del av förslag till förändringar i bibliotekslagens paragraformuleringar. Hon menar att 

bibliotekslagen generellt sett fungerar som en positiv kraft för biblioteken. Mot 

bakgrund av omvärldsförändringar som exempelvis att Sverige nu är ett mångkulturellt 

samhälle, att teknikens utveckling har förändrat synen på hur information förmedlas, att 

upphovsrättsförändringar skett samt att biblioteket har fått en viktig roll som aktör i 

skolans verksamhet, menade Jensen att en revidering av lagen var nödvändig. Hon 

framhåller särskilt att lagen tydligare bör lägga fokus på barn samt utöka 

formuleringarna vad gäller bibliotekets roll och vad de särskilt ska utgå från i sin 

verksamhet (2010, s. 4-6).  

 

Det var dock först 2012 som en ändring av bibliotekslagen på allvar aktualiserades. 

Propositionen om en ny bibliotekslag lämnades till riksdagen i april 2013. Regeringen 

föreslår att lagen ska gälla från den 1 januari 2014. Denna bibliotekslag är inte en 

reviderad version, utan en ny bibliotekslag. Regeringen anser att den grund som 

nuvarande bibliotekslag står på är svår att revidera i förhållande till de 

omvärldsförändringar som skett (Liljeroth & Eka 2013, s. 1, 9). 
 

2.2 Biblioteksplaner (SFS 2004:1261) 
Detta avsnitt ger en kortfattad kronologisk insyn i hur förslaget om biblioteksplaner har 

behandlats i ett antal statliga utredningar. I avsnitt 3.3 finns en mer ingående diskussion 

av utredningarnas resultat. 

 

I den statliga utredningen Om biblioteksverksamheterna uttalar sig John Forslund 

(2003) om förslaget att införa biblioteksplaners inrättande som en paragraf i 

bibliotekslagen. Han menar att planernas viktigaste uppgift är att klargöra bibliotekens 

uppdrag gentemot användare och personal samt kommunala verksamheter. Detta för att 

säkerställa att bibliotekens uppgifter genomförs samt att de resurser som enligt lag ska 

finnas tillgängliga faktiskt är det (s. 105-106). 

 

Barbro Thomas (2009) syfte med rapporten Bibliotekslagstiftning: perspektiv och 

exempel är att beskriva bibliotekslagstiftningens historia och utveckling samt undersöka 

vad Sverige skulle kunna dra lärdom av från andra länders bibliotekslagstiftning. Att 

planer för biblioteksverksamheter lagstadgats menar Thomas är positivt. Hon kritiserar 

dock det faktum att det då inte fanns en myndighet med tydligt ansvar för planernas 

utformning och användning. Vid tidpunkten för Thomas rapport var det fortfarande få 

bibliotek som inrättat och använde en biblioteksplan. Hon menar att orsaken var att 

bibliotek inte kände sig manade att lägga ner erforderliga resurser eftersom nödvändig 

kunskap för att upprätta en sådan plan saknades.  

 

Inger Eide Jensen färdigställde 2010 rapporten Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 

2004:1261: Utvärdering och förslag till revidering. Hon utreder om och hur 
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bibliotekslagen tillämpats, bland annat genom att titta på biblioteksplaners utformning 

och innehåll. Hon menar att det fortfarande inte finns tillförlitliga metoder för att 

undersöka huruvida lagen följs eller inte. Hon anser att det bör finnas en paragraf i 

bibliotekslagen gällande uppföljning av biblioteksplaner. Detta för att motverka de 

skillnader som existerade avseende biblioteksservice, utbud och yrkeskompetens. 

Denna uppföljning menar hon skulle hanteras av KB.    

 

KB har idag som uppgift att samordna det offentliga svenska biblioteksväsendet, med 

särskilt fokus på biblioteksplaner och samverkan mellan bibliotek. 2011 fick KB ett 

uppdrag av regeringen som innebär uppföljning av utformning och användning av 

politiskt antagna biblioteksplaner (Thomson 2009, s. 53). Idag åligger detta ansvar KB, 

länsbiblioteken och Kulturrådet där Kulturrådet har det övergripande ansvaret (KB 

2013).  

 

På KB:s hemsida finns statistik över Sveriges biblioteksverksamheters biblioteksplaner. 

Där finns uppgifter om vilka bibliotek som har biblioteksplaner, vilka som håller på att 

utarbeta eller revidera sådana samt vilka som saknar biblioteksplaner. Med 

utgångspunkt i utredningar om bibliotekslagen och biblioteksplaner listar KB åtta 

punkter som belyser behovet av biblioteksplaner och samverkan mellan bibliotek. Dessa 

punkter kan sammanfattas på följande sätt: varje kommun bör se sin 

biblioteksverksamhet som en del i ett större perspektiv, till exempel genom upprättandet 

av en från kulturplanen fristående plan. KB menar också att biblioteksplaner behövs för 

att tydliggöra för och förankra verksamheten hos personal och politiker. Ytterligare 

aspekter som KB betonar är att planer ska främja och konkret beskriva samverkan 

mellan bibliotek och kommunala verksamheter samt lyfta fram medborgarens rätt att 

påverka biblioteksverksamheters innehåll (Ranemo 2013).  

 

Kulturdepartementet publicerade 2012 en promemoria om ett förslag till ny 

bibliotekslag. Förslaget handlar om att förändra strukturen i lagen som helhet samt om 

att tydliggöra och modernisera språket i paragraferna. Paragrafen om planer för 

biblioteksverksamheter utvecklas. Planerna ska fungera som instrument för att 

allsidighet och kvalité i biblioteksverksamheter ska kunna granskas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

8 

2.3 Tidsaxel över biblioteksplaners utveckling 
Nedan följer en sammanfattning av biblioteksplaners utveckling från idé till lag. 

 

1949 ger Unesco ut ett folkbiblioteksmanifest som deklarerar att ett 

behandlingsprogram [sic!] bör formas för biblioteksverksamheter. 1996 formuleras 

bibliotekens uppdrag i bibliotekslagen. Lagen antas 1997. 2001 ger Svensk 

Biblioteksförening ut en idéskrift som diskuterar vad planer kan betyda för 

biblioteksverksamheter och deras arbete. I en statlig utredning från 2003 utreds 

huruvida biblioteksplaner skulle kunna bidra till att jämna ut skillnader bland 

biblioteksverksamheter. 2004 lagstadgas att planer för biblioteksverksamheter ska 

formuleras som en paragraf i bibliotekslagen. Lagen börjar gälla i januari 2005. 2011 får 

Kungliga biblioteket och länsbiblioteken i uppdrag av staten att ansvara för uppföljning 

av utformning och användning av planer för biblioteksverksamheter. 2012 är Kungliga 

bibliotekets kartläggning av landets biblioteksverksamheters planer klar. 2013 görs en 

statlig utredning om behovet av en ny bibliotekslag. Utredningen utmynnar i ett förslag 

som innebär att den myndighet som ansvarar för biblioteksplaners uppföljning och 

utvärdering ska formuleras i paragrafen om biblioteksplaner. 
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3 Tidigare studier 
I detta avsnitt tar jag upp studier om bibliotekslagstiftning och biblioteksplaner. 

Studierna presenteras efter typ av studier. 

 

3.1 Bibliotekslagen och biblioteksplaner 
Boken Biblioteksplaner: en idéskrift innehåller bidrag från sakkunniga inom 

biblioteksverksamheter. Fokus ligger på varför biblioteksplaner behövs som en 

lagstadgad paragraf i bibliotekslagen. Boken är också en inspirations- och metodbok för 

skapandet av en biblioteksplan. Ett antal biblioteksverksamma berättar hur de tänkt och 

gått tillväga när de upprättat biblioteksplaner. Den generella tanken är att bibliotek 

genom biblioteksplaner ska visa vad verksamheten innehåller och varför den behövs. 

Sammanfattningsvis uttrycks att bibliotek genom planer kan bli synligare för 

beslutsfattare och därmed få en högre prioritet i den kommunala budgeten. Dessutom  

kan de visa vilka resurser bibliotek kan bidra med genom samarbete med offentliga 

verksamheter, till exempel skolan (Axelsson 2001). 

 

Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan är fortsättningen på 

Biblioteksplaner: en idéskrift. Den skrevs efter att lagen om biblioteksplaner antagits. 

Peter Almerud (2005) diskuterar utförligt kring paragraferna i bibliotekslagen. 

Biblioteksplanerna benämns som politiska dokument. Almerud menar att de ska hjälpa 

beslutsfattare att ha makten över biblioteken. Han syftar då på att 

biblioteksverksamheter är beroende av beslutsfattare och att de ska få möjlighet att 

upptäcka varför bibliotek behövs och hur de kan användas för att uppnå kommunala 

mål. Man kan i planen formulera vilken roll biblioteket kan ha när det gäller exempelvis 

läsfrämjande åtgärder. Boken är tänkt att ses som en praktisk handbok för upprättandet 

av biblioteksplaner.  

 

3.2 Statliga utredningar 
I den statliga utredningen Om biblioteksverksamheterna uttalar sig John Forslund 

(2003) om förslaget att införa biblioteksplaners inrättande som en paragraf i 

bibliotekslagen. Han menar att planernas viktigaste uppgift är att klargöra bibliotekens 

uppdrag gentemot användare och personal samt kommunala verksamheter. Detta för att 

säkerställa att bibliotekens uppgifter genomförs samt att de resurser som enligt lag ska 

finnas tillgängliga faktiskt är det Biblioteksplaner skulle dessutom kunna bidra till att 

minska de skillnader som existerade mellan olika bibliotek (s. 11, 105-109). 

 

Barbro Thomas (2009) betonar i rapporten Bibliotekslagstiftning: perspektiv och 

exempel att utvärdering och uppföljning är avgörande faktorer för att planer ska kunna 

realiseras i verksamheter. I lagformuleringen nämns inget om att bibliotek ska utvärdera 

sina biblioteksplaner. Detta ansvar åvilade Kulturrådet. Thomas har undersökt och 

jämfört olika länders tillvägagångssätt vad gäller bibliotekslagstiftning, biblioteksplaner 

och utvärdering av dessa. Hon drar paralleller till Danmark och England som, i början 

på 1980- respektive slutet av 1990-talet, införde lagar om biblioteksplaner samt 

utvärdering av dessa. Begränsade resurser gjorde att ovannämnda länders planer inte 

kunde utvärderas. Konsekvensen blev att lagen om biblioteksplaner avskaffades. Det 

Thomas menar är att Kulturrådet som ensam instans inte skulle ha resurser nog att sköta 

utvärdering av biblioteksplaner (s. 50, 60).  
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Thomas hänvisar till Finlands sätt att arbeta med biblioteksplaner. Enligt den finska 

modellen är utvärdering av verksamheten enbart bibliotekens ansvar. Kontinuerliga 

utvärderingar är grunden för upprättande och revision av biblioteksplaner. 

Utvärderingarna är dessutom underlag för den dialog som förs mellan kommun och stat.  

 

Thomas föreslår att utvärderingar av biblioteksverksamheter ska ske i samarbete med 

länsbiblioteken. Hon nämner också att det vid tidpunkten för hennes undersökning 

föreligger ett förslag som innebär att KB ska ansvara för folkbiblioteksområdet, något 

som bland annat innefattar utvärdering av hur bibliotekslagen tillämpas (Ibid., s. 53, 71-

71).  

 

Inger Eide Jensen färdigställde 2010 rapporten Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 

2004:1261: Utvärdering och förslag till revidering. Eide Jensen menar att 

biblioteksplaner med fördel kan användas för att ta reda på om bibliotekslagen följs 

eller inte (s. 4, 8, 32, 35, 43). Bibliotekslagens utformning som ramlag gör det dock 

svårt att fastställa om den följs. En ramlag fastställer skyldigheter som en 

biblioteksverksamhet har gentemot användare. På vilka sätt och hur effektivt dessa 

skyldigheter sedan uppfylls är upp till varje biblioteksverksmamhet att bestämma 

(Kulturdepartementet 2012).  

 

Trots biblioteksplaners uttalat positiva effekter för biblioteksverksamheter, var det i 

slutet av 2009 fortfarande en tredjedel av kommunerna i landet som saknade en 

biblioteksplan. Eide Jensen ser flera anledningar till detta, bland annat bristande 

kunskaper om hur planer ska utformas, att samverkansparter, till exempel skolor, inte 

prioriterade samarbete samt att verksamheten själv inte aktivt arbetade med planen 

(Ibid., s. 40).  

 

2012 färdigställde KB rapporten Bibliotekens planer 2012: Folkbibliotek/Länsbibliotek 

i vilken en sammanställning över biblioteksverksamheters planer finns. KB har tagit del 

av bibliotekariers erfarenheter av hur biblioteksplaner upprättas och används. Så vad har 

de facto hänt i biblioteksverksamheter sedan lagen om planer började gälla i januari 

2005? En slutsats är att det existerar lika många biblioteksplaner som kommuner. 

Gemensamt framtagna riktlinjer för hur en plan ska utarbetas existerar inte. Ett centralt 

resultat av rapporten visar att det, trots lagen om att planer för verksamheter ska 

upprättas, ännu existerar bibliotek som inte har politiskt antagna planer (KB 2012, s. 5).  

 

Rapporten tar upp bibliotekariers positiva och negativa erfarenheter och uppfattningar i 

detta arbete. Det finns vissa förhållanden som de anser underlättar detta. Några av dessa 

rör det inre arbetet, andra arbetet gentemot användare och politiker. För verksamheters 

inre arbete är det viktigt att planerna förankras hos personalen, att de styr andra planer 

som finns i verksamheten och att de mål som sätts upp är mätbara, samtidigt som mer 

visionära och långsiktiga idéer finns med. Det är också viktigt att all 

biblioteksverksamhet i en kommun samlas i en plan för att underlätta samverkan. För 

arbetet gentemot användare och politiker är det viktigt att planerna är politiskt antagna 

för att de ska ha betydelse när budget- och prioriteringsfrågor diskuteras och beslutas. 

Biblioteksplanen ska också tydliggöra hur bibliotek arbetar med medborgarperspektivet 

på lokal nivå, det vill säga vilka särskilda behov som invånarna i en speciell kommun 

har (Ibid., s. 10, 35-37, 47).  
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Det negativt upplevda i arbetet med biblioteksplaner uttrycker bibliotekarierna vara att 

om planen inte är gemensamt framtagen så används den inte, om tid inte avsatts för 

revidering av planen blir den inte ett levande dokument och att planen uppfattas som 

överflödig i de fall de mål som formulerats i biblioteksplanen redan uppnåtts innan 

planen upprättades. Vad gäller arbetet gentemot användare och politiker betonas 

faktorer som rör budgetfrågor och icke existerande samverkan med andra kommunala 

planer (Ibid., s. 10-14). En intressant iakttagelse är att viss personal ser det som en stor 

framgång med en politiskt antagen plan, medan andra intar en mer reserverad syn på 

detta. De reserverade menar att biblioteksplaner som är politiskt antagna oftast bara 

innehåller visioner, medan de planer som de faktiskt utgår ifrån i arbetet, vilka inte är 

politiskt antagna, konkretiseras med mätbara mål (Ibid., s. 9-10). 

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att det existerar stora skillnader mellan kommuners 

biblioteksverksamheter. Medan det i vissa kommuner finns väl utarbetade och 

förankrade planer visar det sig att bibliotek i andra kommuner inte ens anger mål för en 

av biblioteksverksamhetens mer prioriterade uppgifter, nämligen arbetet mot särskilda 

grupper som barn, personer med utländsk bakgrund och personer med 

funktionsnedsättning. Det förekommer till och med bibliotek som inte ens har en 

politiskt antagen plan (Ibid., s. 10, 15). 

 

Kulturdepartementet publicerade 2012 en promemoria gällande ett förslag till en ny 

bibliotekslag. Planerna ska enligt förslaget följas upp och utvärderas. Uppföljning och 

utvärdering ska utföras av biblioteksverksamheter i samråd med ansvarig myndighet. 

Myndigheten ska enbart ha en rådgivande funktion, inte fungera som en styrande 

instans (s. 21, 22, 27, 47-48, 53).  

 

Lena Adelsohn Liljeroth och Maria Eka överlämnade i mars 2013 lagrådsremissen Ny 

bibliotekslag till lagrådet. Denna baseras på ovan nämnda promemoria från 2012. 

Bibliotekslagen anger inte till punkt och pricka hur bibliotek ska arbeta. Den anger 

generella skyldigheter som biblioteken har att utgå ifrån i arbetet. Detta innebär att 

biblioteksverksamheter får utforma sina planer tämligen fritt, med utgångspunkten att 

bibliotekslagens paragrafer uppfylls. Lagrådsremissen instämmer därför i promemorians 

förslag om en rådgivande myndighet (s. 43-44, 51, 53). 

 

3.3 Biblioteksplanen som verktyg i arbetet 
Kiersti Larsson och Henrik Svensson (2007) syftar i sin magisteruppsats, 

Biblioteksplaner - en möjlig väg mot förändring? En komparativ studie av arbetet med 

biblioteksplaner i tre kommuner ur ett nyinstitutionellt perspektiv, till att undersöka hur 

ett politiskt antaget dokument kan utveckla biblioteksverksamheter. Med det 

nyinstitutionella perspektivet kan en bild av hur sociala kontexter och relationer 

påverkar en organisations verksamhet växa fram. De kommer bland annat fram till att 

yttre påverkan, det vill säga politikers intresse och kommunikation bibliotek och 

politiker emellan, spelar en stor roll vid skapandet av, och vid fortsatt användning av, en 

biblioteksplan. 

  

Åsa Bengtsson & Anna Truedsson (2007) skriver i sin magisteruppsats 

Biblioteksplaner: Ett verktyg för förändring? utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv och 

syftar till att svara på om och hur biblioteksplaner kan användas som ett verktyg för 

förändring, vad förändringsarbete har att förhålla sig till samt om man genom denna 
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förändring kan stärka bibliotekens legitimitet. Fokus ligger både på vad biblioteksplaner 

bör innehålla samt vilken påverkan kontexten i vilka de ingår har. Slutsatsen är att 

biblioteksplanen som verktyg inte används på det effektiva sätt den skulle kunna 

användas samt att det finns många yttre krafter som påverkar detta förhållande. 

Författarna menar att biblioteken kan stärka sin legitimitet genom biblioteksplanen, men 

det kräver att den används på rätt sätt, vilket i sin tur grundar sig i hur arbetet med 

skapandet av planen sker. Orsaker till att biblioteksplaner inte används så effektivt som 

de skulle kunna användas menar författarna är svåra att utläsa, men anger ändå 

avsaknad av kunskap, resurser och handlingskraft som påverkande faktorer. 

 

I magisteruppsatsen Biblioteksplanen- skrivbordsprodukt eller effektivt styrdokument? 

En intervjuundersökning om inställningen till den kommunala biblioteksplanen vid 

några grundskolor i Malmö undersöker Maria Lindroth (2008) hur biblioteksplaner 

accepteras och används inom grundskolan. Lindroth intervjuar rektorer, 

skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier beträffande deras inställning till 

biblioteksplaner. Hon kommer bland annat fram till att biblioteksplaner ofta är relativt 

okända. Många planer är anonyma i sin utformning och innehåller snarare generella 

termer än specifika mål. Faktorer som hindrar en lyckad implementering av planer hos 

personal på skolor och i biblioteksverksamheter är okunskap mellan olika 

personalkategorier angående arbetssituation och kompetens samt vilka ekonomiska 

förutsättningar som existerar. Lindroth kommer fram till att biblioteksplaner oftare ses 

som ett sätt att politiskt markera verksamheter än som styrdokument. En mycket viktig 

del i att biblioteksplaner används är att skolbibliotek har en anställd skolbibliotekarie, 

något som i sin tur underlättar användningen av biblioteks resurser. Flertalet av de 

intervjuade talar i allmänna termer när de diskuterar biblioteksplaner, vilket Lindroth 

tror är ett uttryck för att frågor om biblioteksplaner sällan diskuteras. 

 

I magisteruppsatsen Är biblioteksplanen ett viktigt styrdokument: En närgranskning av 

Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan skriver författarna Kristina Olander 

Geraghty och Carina Persson (2010) om biblioteksplanen som styrdokument. Syftet är 

dels att se hur biblioteksplanen arbetats fram, dels hur biblioteket arbetar med den som 

ett arbetsredskap. Genom enkäter och studier av relevanta texter vill författarna bland 

annat reda ut vilka effekter biblioteksplanen har för verksamheten. Resultatet visar att 

ett styrdokument är viktigt för att ge verksamheten riktning och legitimitet. 

 

Den studier som presenterats har studerat biblioteksplaners innehåll samt vad de kan 

betyda i relationen mellan organisationers arbete. Det jag har för avsikt att studera och 

analysera rör sig om förhållandet mellan bibliotekarier och biblioteksplaner. Mitt syfte 

är inte att utgå från att biblioteksplaner är exempelvis styrdokument eller 

förändringsverktyg utan att ta reda på huruvida planer uppfattas vara eller inte vara 

betydelsefulla i arbetet. Det är respondenterna själva som skapar begrepp för 

biblioteksplaner samt vilket innehåll dessa begrepp har.  
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras metod, ansats, urval, intervjuteknik och -etik samt analys.  

 

4.1 Kvalitativ metod- en fenomenografisk ansats 
Den kvalitativa metoden handlar om subjektiva uppfattningar: hur människan upplever 

och förstår sin omvärld. Ett givande sätt att på djupet försöka nå människors subjektiva 

upplevelser är intervjun (Kvale 1997; Alexandersson 1994; Dahlgren Johansson 2009, 

s. 132). 

 

Limberg (1998) menar att en fenomenografisk ansats i en studie är ett användbart sätt 

för att beskriva vad ett fenomen kan betyda för människor. Hon utgår från att alla tolkar 

verkligheten på olika sätt och att vi därmed förstår fenomen ur olika perspektiv. De kan 

således vara en hjälp i att utveckla och utforma fenomen utifrån skilda individers 

perspektiv (s. 71-72). Limberg har varit en metodologisk inspiration vad gäller min 

förståelse för fenomenografi samt för utformning av intervjuguide.  

  

I relation till mitt syfte menar jag att en fenomenografisk ansats är användbar för att 

undersöka vad ett dokument, till exempel biblioteksplanen, kan betyda i bibliotekariers 

arbete. Resultatet skulle kunna ligga till grund för vidare forskning om betydelsen av att 

hur ett dokument uppfattas på olika sätt påverkar hur det kommuniceras mellan de 

anställda i en verksamhet. 

 

I uppsatsen fungerar fenomenografin både som ansats och teori. De metodologiska och 

teoretiska anspråken är tillräckliga för att skapa en förståelseram för analysen. 

Fenomenografin rymmer dels metodologiska ståndpunkter, som visar hur undersökning 

och analys ska genomföras, dels teoretiska utgångspunkter och begrepp att förhålla sig 

till gällande kognitivt tänkande, det vill säga hur vi förhåller oss till, beskriver och 

använder oss av olika fenomen. Genom de sätt vi förstår och upplever ett fenomen 

skapas en viss syn på vad detta innehåller. Uppfattningar har att göra med vad vi menar 

oss kunna veta om ett fenomen. Ett väsentligt resultat av fenomenografiska 

undersökningar är att forum skapas för att visa att olika slags uppfattningar, och således 

kunskap, existerar. 

 
4.1.1 Att uppfatta fenomen 

Ference Marton myntade begreppet fenomenografi. Det hela började som ett 

forskningsprojekt vid Göteborgs universitet av den så kallade INOM-gruppen 

(INlärning och OMvärldsuppfattning) som 1977 resulterade i boken Inlärning och 

omvärldsuppfattning. 

 

Marton menar att fenomen uppfattas på många olika vis beroende på vem som tolkar 

dem. Aspekter av ett fenomen, det vill säga vilka uppfattningar som finns om 

detsamma, benämner Marton fenomenografi (Marton & Wenestam 1984, s. 11-13). Han 

menar att det finns två sätt att se på relationen mellan människa och omvärld: första och 

andra ordningens perspektiv. Skillnaden ligger i att ”[f]rom the first-order perspective 

we aim at describing various aspects of the world and from the second-order perspective 

[…] we aim at describing people’s experience of various aspects of the world.” (Marton 

1981, 177). Fenomenografiska studier fokuserar enbart på att kartlägga innehållet i 

uppfattningar, inte ifrågasätta (Ibid., s. 178, 180). 
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Varför är det viktigt med forskning som leder till kategorier av uppfattningar? Marton 

(1981) liksom Wenestam (1984) framhåller särskilt nyttan inom pedagogisk 

verksamhet. Uppfattningar om kunskap utvecklar hur vi ser på, och vad som är, 

kunskap (Marton, s. 178; Wenestam, s. 48). Limbergs (1998) avhandling är ett exempel 

på en studie som använder sig av fenomenografin inom pedagogisk verksamhet. Hon 

menar att klargörandet av hur informationsökning uppfattas kan förbättra och förändra 

hur undervisningen av densamma läggs upp.  

 

I uppsatsen utgår jag från att människor tolkar fenomen i omvärlden på olika sätt. En 

central utgångspunkt i analysen är samspelet mellan frågorna vad och hur. Vadfrågan 

handlar om det fenomen som tanken är riktad mot. Hurfrågan handlar om hur tanken 

riktas mot fenomenet, det vill säga fenomenets innehåll (Alexandersson 1994, 111, 118-

119). Det kan exempelvis handla om att man ser biblioteksplaner som styrdokument och 

på vilka sätt man ser dem som styrdokument. Att belysa uppfattningar av hur ett 

dokument kan te sig för människor skapar förståelse för att samma dokument kan 

användas på olika vis av olika människor. 

   

4.2 Urval och avgränsning 
Limberg (1998), Kvale (1997) och Trost (2010) betonar det viktiga i att under studiens 

gång skapa en röd tråd i texten. Detta innebär att man måste redovisa de val och 

eventuella misstag som gjorts. Detta skapar en sammanhängande och lättföljd studie 

(Kvale, s. 213-214; Trost, s. 133-134). Jag har följt Limbergs, Kvales och Trosts tankar 

och genomgående försökt vara konsekvent och argumentera för valda vägar. 

 

Inledningsvis formulerade jag ett mail till ett antal bibliotekschefer med syftet för 

uppsatsen samt vilka personer, och hur många, jag skulle vilja intervjua. 

Bibliotekscheferna tog i alla fallen på sig ansvaret att fråga om det fanns bibliotekarier 

som ville ställa upp för en intervju. Mailkontakt hölls därefter privat med varje 

respondent. 

 

Jag har avgränsat mig till att intervjua sammanlagt sju bibliotekarier på tre olika 

folkbibliotek. Avgränsningen mot folkbibliotek gjordes med utgångspunkt att dessa 

anses vara grunden för all biblioteksverksamhet, vars resurser ska vända sig till alla 

människor. I Unescos folkbiblioteksmanifest uttrycks att planer för verksamheten är 

folkbibliotekens ansvar (Thomas 1995). I denna plan för verksamheten bör sedan alla 

biblioteksverksamheter samlas och beskrivas (Almerud 2005, s. 37). Lagstadgandet om 

att biblioteksplaner ska upprättas grundar sig i att resurser inte ska skilja sig åt alltför 

mycket biblioteksverksamheter emellan. Detta för att folkbiblioteken ska kunna utföra 

sitt viktigaste uppdrag: att vara till för alla och vara likvärdiga utbuds- och 

kvalitetsmässigt (Forslund 2003, s. 11, 112).  

 

I fenomenografiska studier är ett större antal intervjuer att föredra, mellan 20-50 

föreslås av Larsson (1986). Det handlar dock inte enbart om mängden respondenter, 

utan även om att materialet ska kunna djupanalyseras. Det är viktigt att välja antal 

respondenter i förhållande till syftet, men även i förhållande till den tidsmässiga 

aspekten (s. 30-31). Materialet i min uppsats är inte generaliserbart, eftersom jag på 

grund av den tidsmässiga aspekten inte haft möjlighet att intervjua tillräckligt antal 

respondenter.  
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Valet av respondenter gjordes med utgångspunkt att de som ville medverka faktiskt 

ansåg sig ha en uppfattning om biblioteksplaner. Avgränsningen gjordes för att 

säkerställa att intervjuerna skulle resultera i ett analyserbart material. Anledningen till 

att valet av respondenter föll på bibliotekarier beror på att det är dessa som mest aktivt 

arbetar med att uppfylla det som bibliotekslagen kräver att biblioteksverksamheter ska 

arbeta med (Alexandersson 1994, s. 123). Limberg (1998) och Marton (1984) betonar 

att fenomenografiska studier med fördel utförs i förhållande till ett faktiskt innehåll, det 

vill säga till ett konkret problem (s. 268). Biblioteksplaners roll i en verksamhet, och hur 

dessa uppfattas, är en konkret problemställning.   

 

4.3 Intervjuer 
Vald metod för att nå uppsatsens syfte är att göra intervjuer. Dels kommer man som 

forskare komma nära sina respondenter, eftersom det inte bara är det som sägs som är 

väsentligt utan även själva personen i intervjusituationen, dels får man ta del av 

människors uppfattningar på ett djupare plan (Alexandersson 1994, s. 123-124).  

 

Inför intervjuerna har jag läst Kvales (1997) praktiska råd kring förberedelser för 

intervjuer samt hur man bör agera under intervjuer. Kvale menar att det är viktigt att 

man har sitt syfte och sina frågeställningar klara för sig innan intervjun. Det handlar om 

att sätta sig in i intervjumetoden och ämnet som ska avhandlas. Detta resulterar ofta i 

väl genomarbetade intervjufrågor (s. 91-92). För att få en bakgrund till diskussioner om 

biblioteksplaner läste jag Thomas (2009), Almerud (2005), Axelsson (2001) och 

Forslund (2003). 

 

Intervjuguiden utformades efter tre centrala temata jag skapade för att uppnå uppsatsens 

syfte: begreppet biblioteksplan, biblioteksplanen och verksamheten samt 

biblioteksplanen och bibliotekarien. Utformandet av frågor gjordes med inspiration 

från Limbergs (1998) och Limbergs och Folkessons intervjuguider (2006). Ett viktigt 

inslag i utformningen av intervjuguiden var att inleda med en öppen fråga kring 

uppfattningen av biblioteksplanen som begrepp. Detta för att få reda på vilken eller 

vilka aspekter av biblioteksplanen som respondenten utgick ifrån (Uljens 1989, s. 18, 

26). Intervjuguiden resulterade i en inledande öppen fråga som, beroende på hur 

respondenten talade om biblioteksplanen, ledde vidare till olika vinklingar och frågor. 

 

Jag har vid intervjuerna haft Kvales (1997) olika typer av följd- och utvecklingsfrågor 

som stöd (s. 124-125). Följdfrågor kan utveckla både intervjuarens och respondentens 

tolkningar. Efter första intervjutillfället ansåg jag mig ha fått relevanta svar utifrån 

intervjuguiden. Jag ändrade därför ingenting i intervjuguiden inför kommande 

intervjutillfällen. 

 

Intervjuns slutresultat är beroende av många faktorer. Det jag som intervjuare tänkte på 

var att vara tydlig, vänlig och uppmärksam. Innan intervjuerna startade presenterade jag 

ämnet, beräknad tidslängd för intervjun samt hur innehållet i intervjun skulle användas 

och presenteras. Efter intervjun frågade jag respondenterna om jag fick maila dem vid 

behov av att ställa eventuella följdfrågor samt om de ville läsa igenom transkriberingen 

av intervjun (Kvale 1997, s. 120-121). Det var bara en av respondenterna som önskade 

läsa sin transkribering. Vederbörande hade dock inget att invända. 
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Intervjuerna utfördes i avskilda rum på respondenternas arbetsplats och spelades in med 

mobiltelefon. Alla intervjutillfällen, förutom ett, genomfördes enskilt. En problematisk 

aspekt då två respondenter intervjuades samtidigt var att den ena respondenten tog 

största delen av talutrymmet. Detta tolkade jag som att det förmodligen berodde på att 

respondenten ifråga utformade detta biblioteks biblioteksplan. 

 

Intervjuerna varade mellan 13 och 39 minuter. De flesta varade i 20-25 minuter. 

Intervjuerna kan tyckas vara korta, men jag anser mig ha fått tillräcklig substans i 

materialet för vidare analys.  

 

Vid transkriberingen tog jag fasta på Alexandersson (1994, s. 124) och Limberg (1998, 

s. 99) som menar att den bör göras ordagrant, med uttryck som hm, mm, mhm. Detta för 

att tolkningar av hur något sägs också ska finnas med. Transkriberingen gjordes direkt 

efter varje intervju. 

 
4.3.1 Intervjuetik 

Jag har tagit fasta på vissa aspekter som Kvale (1997) och Trost (2010) betonar 

angående intervjuetik. Det handlar bland annat om att skaffa informerat samtycke, 

vilket jag försäkrade mig om då jag via mail frågade efter intresserade att deltaga i en 

intervju. Informerat samtycke innebär att förklara syftet med studien, tillvägagångsättet 

samt vilka som kommer att ta del av intervjun. Syftet med intervjun presenterades dock 

med viss begränsning, då jag menar att ett explicit förklarande av mitt syfte skulle ha 

kunnat påverka respondenten att fokusera på vissa aspekter av biblioteksplaner. Jag ville 

att intervjuerna skulle vara öppna och förutsättningslösa. Istället för att säga att jag ville 

behandla biblioteksplaners betydelse i arbetet använde jag en mer allmän formulering 

och skrev att jag ville prata om biblioteksplaner (Kvale, s. 142-143; Trost, s. 124-125). 

 

Kvale (1997) tar upp vilka konfidentiella aspekter som finns i samband med intervjuer. 

För min del innebär det dels att inspelningar och transkriberingar inte förs vidare utan 

respondenternas godkännande,  dels att jag i presentationen av resultaten anonymiserar 

respondenternas utsagor (s. 109-110). Att få vara anonym var dessutom ett önskemål 

som uttrycktes av några respondenter.  
 

4.4 Analys 
I fenomenografisk analys ska uttalanden om ett fenomen tolkas. Tolkningen genomförs 

utifrån valda aspekter av fenomenet, vilket innebär att uttalanden om ej valda aspekter 

är ointressanta. Jag har fokuserat på uttalanden som har med biblioteksplaner och deras 

relevans för arbetet att göra. Med den fenomenografiska ansatsen skapar man kategorier 

av tolkningar: dessa beskriver människors olika sätt att uppfatta det undersökta 

fenomenet (Limberg 1998, s. 90). 

 

Eftersom reliabiliteten i denna typ av forskning ofta innebär att en oberoende part ska 

kunna ta del av det material som samlats in, är det viktigt att forskaren är tydlig i 

beskrivningar av hur analysen genomförs. Avsikten är att den oberoende parten ska 

kunna tolka fram samma beskrivningskategorier som forskaren, med marginella 

undantag. Den oberoende parten ska även undersöka om forskaren redogör för de val 

som denne gjort samt om det finns en röd tråd i studien. De resultat som arbetas fram 

ska kunna användas av andra forskare och då är en bedömning av en oberoende part att 

rekommendera, eftersom det ger en högre reliabilitet (Marton 1996, s. 169). 
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4.4.1 Analysens steg 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver, utifrån en analys de själva genomfört, hur en 

fenomenografisk analys kan gå till. Författarna delar upp sin analys i sju steg: att 

bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera kategorier, 

namnge kategorier och kontrastiv fas. Det är forskaren som avgör när ett steg är 

avslutat. Ofta handlar det om att forskaren anser sig ha hittat en mättnad i materialet, 

vilket innebär att det inte finns fler kategorier att hämta (s. 127-131).  

 

Att bekanta sig med materialet innebär att man upprepade gånger läser igenom det tills 

ett sammanhang och en förståelse skapats. I detta skede är det viktigt att anteckna tankar 

som dyker upp kring olika uttalanden. Jag läste igenom materialet två gånger under 

detta steg, antecknade i intervjuerna och ringade in uttalanden jag ansåg vara 

intressanta. Jag fokuserade kring följande: återkommande uttalanden om 

biblioteksplaner, om vissa ord ofta användes i samband med beskrivningar av 

biblioteksplaner samt i vilka sammanhang det talades om dem.  

 

Kondensationssteget handlar om att ge materialet substans. Intervjuerna bearbetades 

återigen, nu genom att leta efter relevanta uttalanden av biblioteksplaner i förhållande 

till mitt syfte. Detta innebar att se hur respondenterna talade om biblioteksplaner i 

förhållande till sitt arbete. Här bearbetade jag materialet utifrån de tre temata som jag 

skapade för intervjuguiden: begreppet biblioteksplan, biblioteksplanen och 

verksamheten och biblioteksplanen och bibliotekarien. Jag skapade tre dokument, ett för 

varje tema, och placerade in relevanta uttalanden för varje tema. Efter denna 

genomgång skrev jag sammanfattande kommentarer för varje uttalande, i varje tema, i 

ett försök att fånga essensen i det som sagts.  

 

I undersökningar kring hur fenomen uppfattas finns det enligt Marton (1996) två sätt att 

närma sig dessa uppfattningar. Antingen undersöks exempelvis hur en specifik text 

tolkas eller så undersöks ett mer generellt fenomen som exempelvis uppfattningar av ett 

dokument. När det gäller mer generella fenomen bör en uppdelning göras i analysen vad 

gäller begrepp (biblioteksplanen) och beskrivningar av begrepp (biblioteksplanen och 

verksamheten och biblioteksplanen och bibliotekarien) (s. 171). Det var mot bakgrund 

av detta som jag i kondensationssteget gjorde analysen utifrån mina tre temata. Med 

tema ett (begreppet biblioteksplan) skapade jag ett forum för vilka aspekter som 

respondenterna talade utifrån, alltså hur de talade om biblioteksplanen. Utifrån tema två 

(biblioteksplanen och verksamheten) och tema tre (biblioteksplanen och bibliotekarien) 

skapades forum för respondenternas erfarenheter av planen i relation till deras arbete.  

 

De tre nästkommande stegen beskrivs tillsammans eftersom jag fann det svårt att skilja 

dessa åt. Dessa kallas jämförelse, grupperingssteg och att artikulera kategorier. Stegen 

innebär att jag letade efter skillnader och likheter i uttalanden, att de skillnader och 

likheter som jag fann kunde relateras till varandra och slutligen att fokusera på de 

likheter som jag funnit. Att dra skiljelinjen mellan vad som är en uppfattning och vad 

som är en annan uppfattning avgjordes här.  

 

För att underlätta dessa steg klippte jag (med sax!) för varje tema ut uttalanden och 

delade in dessa i olika högar beroende på vad som uttrycktes. Med denna metod kunde 

jag tydligt se likheter och skillnader i hur respondenterna uttryckte sig inom varje tema.  
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Jag började med att jämföra hur varje respondent uttryckt sig inom respektive tema för 

att sedan bedöma var dessa uttalanden passade in, sett i sammanhanget av vad andra 

respondenter uttryckt om samma sak. Många av de kategorier som skapades inom varje 

tema talade om biblioteksplanen på samma sätt, om än med olika ord eller utifrån olika 

utgångspunkter. Dessa kategorier fördes samman till en beskrivningskategori, 

oberoende av tema. En intervju är inte lika med en beskrivningskategori, vilket innebär 

att en respondents uttalanden kan placeras under flera beskrivningskategorier. Dock 

märkte jag under analysens gång att en intervju ofta lutar åt en beskrivningskategori. I 

resultatet märker jag ut vilka respondenter som uttrycker vad. Detta för att underlätta 

eventuell oberoende bedömning av resultatet. 

 

I de två följande stegen ska dels kategorier namnges, dels jämförelse göras av de 

kategorier som bildats. Jämförelsen kallas för en kontrastiv fas. När 

beskrivningskategorierna skapats formulerade jag namn till dem. Därefter ställde jag än 

en gång kategorierna mot varandra mot bakgrund av frågan: är beskrivningskategorierna 

kvalitativt skilda åt? De slutgiltiga kategoriernas innebörd ska inte flyta in i varandra.  

 

Slutligen valde jag ut citat från intervjuerna som på ett relevant sätt skildrar varje 

beskrivningskategori. Användningen av citat av uttalanden är brukligt inom 

fenomenografin för att ge kategorierna ett mer specificerat innehåll. Fetstil i citat 

innebär att respondenten i intervjun betonat det som sades. 
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5 Resultat av undersökningen 
Larsson menar att de resultat som nås är preliminära: ”/…/ det är inte frågan om att 

fastslå sanningen utan att närma oss sanningen.” (Larsson 1986, s. 36). Jag menar att de 

resultat jag kommit fram till är väl förankrade i materialet. En uppfattning kan dock 

alltid utvecklas och förändras. Med största sannolikhet är resultaten annorlunda om 

samma undersökning görs om fem år. Min intention är att så utförligt som möjligt 

presentera de uppfattningar som existerade vid ett tillfälle i tiden i en viss kontext. 

 

Nedan presenteras beskrivningskategorierna under varsin rubrik. Under analysens gång 

har ett mönster kunnat skönjas vad gäller beskrivningar av hur respondenterna uppfattar 

att det är och hur de uppfattar att det bör vara gällande biblioteksplaners roll i en 

verksamhet. I analysen av intervjuerna har jag valt att fokusera på den faktiska 

användningen, det vill säga hur de anser att det är. Det normativa, det vill säga hur de 

anser att det bör vara, har jag valt att bortse från då jag menar att detta är två skilda 

saker. Hur det är och hur det bör vara skulle kunna resultera i två vitt skilda analyser av 

samma material. 

 

5.1 Beskrivningskategorier 
Formulering och skildring av beskrivningskategorier svarar på uppsatsens första och 

andra frågeställningar:  

 

1. Vilka variationer i uppfattning gällande biblioteksplaner förekommer hos 

bibliotekarierna? 

2. I vilken utsträckning kan de varierande uppfattningarna om biblioteksplaners 

betydelse kopplas till bibliotekariernas arbete? 

 

Svar på frågeställning ett är beskrivningskategorierna. Svar på frågeställning två utgörs 

av den diskussion som finns under varje beskrivningskategori. Utifrån frågeställning ett 

fann jag tre beskrivningskategorier som vardera utgörs av två underkategorier. 

Underkategorierna är flytande i betydelse och innehåll, medan beskrivningskategorierna 

är strikt skilda från varandra. Jag har inte funnit anledning till att underkategorierna ska 

vara skilda i betydelse, eftersom de placerats under samma beskrivningskategori. 

 

I beskrivningskategorierna presenteras hur respondenterna uppfattar biblioteksplanen 

samt hur och om den är betydelsefull i deras arbete. Värt att nämna i sammanhanget är 

vilken betydelse jag lägger i ordet arbete. Med ordet arbete syftar jag både på den 

konkreta och den abstrakta betydelsen i arbetet. För att ha betydelse i arbetet behöver 

planen alltså inte ha resulterat i konkret användning av planen. Det viktiga är huruvida 

planen anses utveckla arbetet eller inte. 

 

Alla respondenter uttrycker det viktiga i att biblioteksplaner är politiskt antagna. Att 

politiker och andra relevanta aktörer är med i utformningen av planer anses avgörande 

för att de ska bli användbara. Man ser dem inte bara som planer för verksamheten och 

dess anställda, utan även som arenor för samverkan och instrument som politiker ska 

kunna hänvisa och hänvisas till. Att all relevant personal involveras i planen och att de 

blir föremål för diskussion är viktiga faktorer. Några respondenter anser att 

biblioteksplaner enbart har betydelse för dem som har varit delaktiga i att utforma dem. 
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Alla respondenter menar att det vid utformningen av deras biblioteksplaner saknades 

tydliga riktlinjer för detta arbete. Det riktlinjer som fanns att förhålla sig till var, dels 

nationella och internationella dokument, till exempel bibliotekslagen och Unescos folk- 

och skolbiblioteksmanifest, dels metodböcker utgivna av Biblioteksföreningen. Det man 

saknade var dock hur andra bibliotek de facto gått tillväga.  

 

Trots att alla respondenter beskriver biblioteksplaner synonymt med ord som stomme, 

skelett, grundpelare och grundsten för verksamhetens styrning och inriktning - med 

undantag av respondent C som uttrycker sig lite mer vagt och säger att planen är bra för 

verksamheten - ges inte många exempel på faktisk användning av planer i arbetet. Det 

är intressant att man anser planer vara en grund för verksamhetens arbete, men att de 

ändå inte används mer. Jag återkommer till denna fråga i diskussionen.  

 

Ett antagande jag har gjort i analysen är att så som respondenterna talar om planers 

betydelse för verksamheten, påverkar hur de ser på planers roll i det egna arbetet. 

 

Tre av respondenterna (A, D, F) nämner en föreläsning de deltagit i gällande 

biblioteksplaner. Denna hölls av KB och handlade om vad biblioteksplaner är, hur 

dagens biblioteksplaner ofta är utformade samt hur de, enligt KB, borde se ut. De tre 

respondenterna menar att KB chockade många deltagare med den syn på 

biblioteksplaner som de presenterade. KB anser att det finns stora brister i utformningen 

av och innehållet i biblioteksplaner. Det finns bibliotek som inte har politiskt antagna 

planer, det finns de som har alltför gamla planer och det finns de som har uppdaterade, 

men alltför allmänt hållna, planer. Enligt respondenterna anser KB att biblioteksplaner 

ska vara konkreta. Biblioteksplanen ska ligga på handlingsplansnivå, det vill säga vara 

detaljerad och ha mätbara mål. Detta är något respondenterna inte haft vetskap om. 

Respondenterna menar att det kan vara en förklaring till varför många planer är allmänt 

hållna. Deras uppfattning är att många bibliotekarier tror att biblioteksplaner ska stå för 

verksamhetens vision, medan bibliotekets lokala handlingsplan ska vara konkret. De 

skiljer alltså mellan dessa planer. KB menar dock att man inte ska behöva en särskild 

handlingsplan, utan att denna ska ingå i biblioteksplanen. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att respondenterna anser att lagen om planer för 

biblioteksverksamheter till stor del är positivt för verksamhetens arbete.  

 

Nedan presenteras beskrivningskategorierna med underkategorier. 

 
5.1.1 Beskrivningskategori: styrdokument 

Med undantag av respondent C uttrycker alla respondenter, tydligt och upprepade 

gånger, att biblioteksplaner ska ses som övergripande och grundläggande planer för 

verksamhetens arbete och utveckling. De beskrivs med ord som styrdokument, skelett, 

stomme och grundsten. Dels ska de bestå av en vision, dels av faktiska och mätbara mål 

som skapas utifrån visionen.  
 

[…] [H]ar man inga styrdokument eller handlingsplaner eller 

biblioteksplan, då vet man ju inte vart man är på väg. Hur ska man kunna 

jobba när man inte vet vad man jobbar mot. Då blir det väldigt kaotiskt 

arbete. Det är ju a och o och grunden. Att du vet, att detta jobbar jag med, 

det är mina mål, så här ser det ut. Och det blir ju en hjälp och en styrning 
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på det jag sysslar med. Jobbar jag med rätt saker? Ja, jag kan kolla… Är 

det det vi ska jobba med? (Respondent D) 

 

Respondent C är aningen vagare i sina beskrivningar. Hen nämner inte uttryckligen att 

biblioteksplaner är grundläggande för verksamheten. 
 

Det blir ju en tydlighet i vad… vad vi ska göra. Och förståelse för alla 

som jobbar på biblioteket. Det viktiga är […] då att, […] målen är 

mätbara ju. Att man kan mäta och bocka av det och se […] att nu har vi 

liksom gjort det vi skulle göra ju. Vår tanke var ju så, med vår plan vi 

gjorde, […] att det skulle vara lite mer praktiskt. Att […] man ska kunna 

liksom… se när nånting är färdigt. Och inte tolka in för mycket i den […] 

Ja… att den skulle inte vara för luddig utan helt enkelt vara tydlig. Det 

var ju vår tanke med det. Problemet var då att vi liksom jobbade inte med 

den ju. (Respondent C) 

 

Respondent B och E menar att biblioteksplaner inte bör ses som skilda från de mer 

specifika och lokala årliga handlingsplanerna och verksamhetsberättelserna som 

utformas. De ska snarare existera i relation till varandra. Respondenterna (B, E) menar 

att det är utifrån eller i relation till biblioteksplaner som de andra planerna egentligen 

bör utvecklas. Biblioteksplaner kan sedan revideras utifrån handlingsplanerna eftersom 

dessa revideras oftare. De andra respondenterna talar om biblioteksplaner och 

handlingsplaner som skilda från varandra. Alla talar dock om biblioteksplaner som 

något man bör förhålla sig till, ett dokument att checka av sitt arbete mot, för att veta 

om man gör det man ska göra.  

 

För att biblioteksplaner slutligen ska bli ett med det vardagliga arbetet måste de läras in. 
 

Och som det är nu så är det ju ett ganska dött dokument. Och det är ju av 

den anledningen då att… (…) att man har liksom inte kunnat hitta roller 

för det och tiden går och man har mycket annat. Och man ska bara visa 

på vad har vi gjort, vad kan vi visa upp för allmänheten, att det här har vi 

gjort och du vet, statistiken är ju jätteviktig va. Så vi har ju aldrig lärt att 

få in biblioteksplanen som ett självklart skelett eller stomme i det (…) Jag 

tror att det är nånting man måste lära sig helt enkelt, att man ser att… den 

är mer viktig än man tror. Den är ju inte bara ett dokument som ska 

finnas i en pärm som man ska plocka fram, utan den ska ju, den ska ju 

faktiskt vara levande. (Respondent B) 

 

Man kan säga att det handlar om sätt att arbeta på. Genom att kontinuerligt diskutera 

planer, på exempelvis arbetsplatsträffar och biblioteksplanemöten, kommer de delar 

som bibliotekarierna speciellt arbetar med att synas. Man kan då upptäcka vad som gått 

bra och vad som behöver utvecklas. 

 

Alla respondenter är rörande överens om att biblioteksplaner inte diskuteras särskilt 

djupgående, vare sig inom den egna verksamheten eller i yrket. Respondent A menar till 

och med att deras biblioteksplans innehåll, kanske till och med dess existens, kan vara 

främmande för delar av verksamheten. Respondent C resonerar också kring detta. 

Vederbörandes erfarenhet är att det kan vara svårt att se biblioteksplaners roll i arbetet 

för dem som inte var med och utformade dem. Det är därför särskilt viktigt att de 

diskuteras på olika möten. 
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[…] [M]en jag som var med om den, jag såg ju vissa delar… att det 

liksom dök upp… på vissa ställen. Ibland på APT [arbetsplatsträff; min 

anm.] och i andra sammanhang. Men det var nog otydligt för dom som 

inte hade varit med och gjort arbetet. Men jag kunde se vissa delar som 

fanns med. Men det var inte uttalat att ”nu jobbar vi med 

biblioteksplanen.” (Respondent C) 

 

När respondenterna diskuterar biblioteksplaner i förhållande till den biblioteksplan som 

finns på respektive bibliotek, talas det om inaktuella och allmänt hållna planer. Planerna 

är från 2006, 2009 och 2012. Planerna från 2006 och 2009 anses inte vara aktuella och 

därmed inte den hjälp för verksamheten och i arbetet som de borde vara. Respondent D 

och B menar dock att de visioner som uttrycks i deras planer fortfarande håller. 
 

Jag tittade ju på den nu och ser att den är helt förlegad. Det står ju… där 

står konkreta uppgifter faktiskt, men dom stämmer ju inte längre.  Inte så 

kul. Men det ska ju ändras nu, och då blir det ju annorlunda. Så den är 

inte användbar på det sättet. Visionen möjligtvis, kan väl vara användbar 

fortfarande… ”att biblioteken ska vara berikande, lättillgängliga 

mötesplatser för alla.” Det är väl en bra vision tycker jag fortfarande. 

(Respondent D) 

 

Planen som reviderades 2012 stämmer vad gäller verksamhetens mer konkreta mål. Den 

anses dock ändå vara för allmänt gjord för att man ska kunna använda sig av den som 

det styrdokument man en gång tänkte sig att den skulle vara. Det är enligt respondent F 

”[…] ett dokument som ligger där och skvalpar nånstans i bakgrunden.”  

 
5.1.1.1 Underkategori: prioritera och hänvisa 

Några respondenter (A, B, D, E, F) menar att planer kan användas som instrument för 

prioriterings- och hänvisningsfrågor. Det handlar om att veta vad man ska verka för, om 

speciella satsningar på vissa områden och aktiviteter. 
 

Om man tittar på det så bör man i stora drag ändå kunna säga det att det 

är ju lättare att arbeta efter […] en  måldokumentation helt enkelt. Att 

man sätter upp det som är visionen och sen har man den stora målgruppen 

och sen delar man upp detta i delmål. […] [O]ch det är ju litegrann för att 

vi inte ska ta på oss […] dels för mycket arbete och dels för att vi ska veta 

litegrann, hur ser det ut, vad ska vi centrera kring, när det är läsfrämjande 

till exempel. Var sätter vi gränserna? (Respondent B) 

 

Genom att vissa mål som verksamheten vill uppnå fastställs i en plan kan man med 

fördel hänvisa till denna gentemot politiker, kolleger och samarbetspartners. Vad gäller 

samarbetspartners bör det i planer synas vilken samverkan som sker samt vilken roll och 

vilket ansvar bibliotekarierna respektive samarbetspartnern har. Denna tydlighet 

underlättar bibliotekariernas uppgifter. 
 

[…] [F]ör det är ju det man tänker att… vad den ska vara till för, så att 

säga. Dels så är det ju för oss, så vi vet var vi står på, så att säga. Och sen 

så är det ju också, tycker jag, någon form av dokument som man kan visa 

upp, att ”här är vi, det här står vi för och det här arbetar vi mot.” Och då 

är ju det också gentemot politiker till exempel, om man ska […], inte vet 

jag, äska pengar eller ha mer öppettider, eller vad sjutton som helst. Så att 

man har nånting att visa upp och relatera till. Alltså nåt mer konkret. Och 
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då jag väl tänka mig att politikerna ligger närmast till hands. (Respondent 

E) 

 

5.1.1.2 Underkategori: utvärdera och mäta 

En plan blir en hyllvärmare om den inte kontinuerligt utvärderas och revideras. Mätbara 

mål upplevs vara den viktigaste beståndsdelen i en användbar plan för att arbetet ska 

kunna utvärderas. Ett mätbart dokument kan med lätthet utvecklas och är därmed en 

hjälp i att styra arbetet i en viss riktning. 
 

Om målen är mätbara skriver man när det ska vara klart. Och då kan man 

ju se vart man är på väg. ”Har vi gjort detta vi skulle göra detta året? Har 

vi kommit så långt? Har vi framfört det till nämnden eller vad som 

helst?” Så checkar man ju av då. Att nej, det har vi inte gjort. Varför 

gjorde vi… har inte det blivit gjort? Då får man förklara också varför och 

vilka orsaker […] Eller det har blivit gjort, ja då går vi vidare till nästa 

steg. (Respondent D) 

 

Respondent C menar att man inte ska kunna tolka in för mycket i en biblioteksplan. 

Planer med mätbara mål, till skillnad från de som bara består av visioner, skapar en 

tydlighet i arbetet. Detta underlättar vad det är man ska arbeta mot och enar 

verksamheten. 

 
5.1.2 Beskrivningskategori: legitimeringsdokument 

Att legitimera handlar i detta fall om existensberättigande. Alla respondenter ser 

biblioteksplaners roll i detta arbete som väsentlig. Här påverkas arbetet genom att man 

med biblioteksplanen som instrument vill uppfylla verksamhetens mål för att visa att 

man behövs. 

 
5.1.2.1 Underkategori: varför bibliotek är viktiga 

Synen på vad som innefattar bibliotekens uppdrag och hur betydelsefullt bibliotek är, 

påverkar vad biblioteket kan arbeta med. Med politiskt antagna planer är det lättare att 

få respons på idéer. Det handlar dock inte bara om att säga ”det här är vi”, utan även om 

att visa vad som erbjuds och vilka samarbeten som kan göras (A, B, E). 
 

[...] [O]ch det är ju för att det helt enkelt inte ska flyta ut i något 

obegripligt och att det ska bli mer handfast. Och visa upp också för […] 

för ja, dels politiker och allmänheten att det här är vad vi arbetar med, 

vår vision är här och det här är våra mål, helt enkelt. […] [D]et 

underlättar ju inte bara för vårt arbete, utan det underlättar ju såklart 

också för allmänheten och för politikerna. Vad gör bibliotekarier, vad gör 

biblioteket egentligen? (Respondent B) 

 

Respondent A menar att samarbete med andra verksamheter stärker behovet av 

bibliotek.  
 

[…] [N]ånstans så tänker jag att […] samordningen mellan, […] måste 

vara det viktigaste. Så att […] man samordnar […] på ett bättre sätt. För 

det är ju lite det att, det [biblioteksplanen; min anm.] ska täcka alla 

bibliotekstyper […]. Så har man […] ja ett universitetsbibliotek, ett 

sjukhusbibliotek och ett folkbibliotek och ett skolbibliotek, så ska det ju 

täcka allt det här. Men det tror jag är det viktigaste. […] [S]amarbetet då 
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däremellan, att man samordnar. […] Vinsten, om man ser utifrån 

medborgarens perspektiv, att det är bra om man samordnar ”vad har vi, 

vad kan vi erbjuda och så.” (Respondent A) 

 

Samma respondent ställer sig frågan ”[…] [Ä]r det bara folkbiblioteket som över huvud 

taget funderar på den här lagen, eller planen?”. Hen verkar anse att man även kan stöta 

på svårigheter i samarbeten. Om biblioteket har en uppgift att sköta för en annan 

verksamhets räkning, beror arbetets utfall till stor del på den andra verksamhetens 

intresse för samarbete. Som exempel ges ett samarbete med en skola, som skedde i 

samband med att respondentens biblioteksplan utformades. Vid ett samarbete krävs att 

alla deltar aktivt vid möten. Respondenten ifråga var inte själv med och utformade 

planen, men uttrycker det som hen hört diskuteras kolleger emellan. Hen menar att det 

fanns en ovilja från representanterna för barn- och utbildning att samarbeta, vilket 

försämrade förutsättningarna för skolbibliotekets synlighet i planen. 

 
5.1.2.2 Underkategori: vem är jag i mitt arbete? 

En respondent (B) diskuterar biblioteksplaners roll för att framhäva och tydliggöra 

bibliotekariers arbete. Det är viktigt att definiera deras kompetens och ansvar. 
 

Och det tror jag vi bibliotekarier som yrkesroll, att vi faktiskt också 

måste… vi måste ställa oss lite på barriärerna och säga att här är vi, det 

här är våra kunskaper, det här gör vi… […] [O]ch det kommer ju också 

diskussionen att man tar ju in många andra, kommunikatörer och du har 

IT-folk, därför att man har på bibliotek väldigt specifika […] avdelningar 

och specifika tjänster helt enkelt. Och det är ju positivt i sig på många 

sätt, men det är ju också så att bibliotekariens roll kan ju bli väldigt 

utslätat, att man vet liksom inte riktigt ”vad är det jag ska göra, vad får 

jag inte göra” […] Därför tror jag att det är viktigt att bibliotekarien också 

här, i […] planen, säger och har […] sitt tydliga ansikte helt enkelt. 

(Respondent B) Så jag hoppas ju att bibliotekarier är lite mer framåt där 

och vågar… vågar diskutera det här. Att man ser det, det är en yrkesroll 

och jag ställer upp på den. Jag tycker det är jätteviktigt och det måste 

synas i biblioteksplanen. (Respondent B) 
 

Det ska ju inte bara va, det fysiska, utan det är ju faktiskt yrkesollen 

som är det viktiga! Nu är det klart det kommer fram läsfrämjande och vi 

håller på med detta, men vem gör det? […] Du kan ju kanske tänka så att 

jag kan ju ta in en lärare, jag kan anställa en lärare på ett bibliotek. Är det 

det jag ska göra? Ska jag ha en lärarbibliotekarie eller ska jag ha en 

bibliotekarie? (Respondent B) 

 
5.1.3 Beskrivningskategori: visionsdokument 

Några bibliotekarier talar om biblioteksplaner som de anser vara ganska intetsägande, 

de visionära (B, D, F, C). De menar att visioner i planer kan användas för att styra 

arbetet, men inte på samma konkreta sätt som en plan med mätbara mål kan. Många 

gånger skapas dessa visionära dokument eftersom det saknas ekonomiska 

förutsättningar och motivation för att sätta upp konkreta mätbara mål. Visionära 

dokument har enligt respondenterna resulterat i två typer av ytliga dokument: ett 

nödvändigt ont och ett gömställe.  
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5.1.3.1 Underkategori: ett nödvändigt ont 

Några respondenter (A, E, F) menar att det finns en känsla av motstånd för 

biblioteksplaner dels inför det arbete som krävs för att upprätta dem, dels för att man 

anser sig ha lokala handlingsplaner som fungerar för verksamhetens arbete. Man 

utformar därför planer för att man enligt lag var så illa tvungen. Detta har lett till 

uteblivna revideringar och till svävande planer som varken hjälpt eller stjälpt arbetet. 
 

Dels att det kan vara nånting som man ska ha och sen att man inte 

använder det i så stor utsträckning… [S]å det är bra på det viset klart då 

att man kanske samarbetar över förvaltningsgränser, barn- och utbildning 

är ju inte helt ovanligt, man ser över, politikerna brukar ju ofta sitta med i 

såna här grupper. […] [M]en sen att det då väldigt ofta inte kanske blir 

ett dokument, utan det är ett dokument som man har också. […] Och där 

är ju ett dilemma då, till exempel om man säger politiker. Jag menar dom 

byts ju ut och det kan ju även dom som sitter, om vi säger barn- och 

utbildning. […] [O]ch det är därför det [biblioteksplaner; min anm.] är så 

viktigt och jag tror kanske att lagen nu som ska ändras [bibliotekslagen; 

min anm.] kommer förhoppningsvis stärka det då. Att man har den då, 

för det är lite så att check vi har en, men inte… men vad gör vi med 

den? Och det är lite så KB var ute med… dom är inte ute efter vad gör ni 

utan snarare hur använder ni den […].  (Respondent A) 
 

5.1.3.2 Underkategori: ett gömställe 

Enligt två av respondenterna (F, G) är allmänt hållna planer ett sätt att inte lova för 

mycket gentemot politiker. Att man inte vill lova för mycket kan ha med brist på 

resurser och engagemang att göra. Utan mätbara mål är det inte lika lätt för politiker att 

fastställa vilka mål som uppfyllts. De praktiska och konkreta målen hamnar istället i 

verksamhetens lokala verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Dessa planer är 

oftast inte politiskt antagna och därmed ”friare” från löften som måste uppfyllas. 
 

Det är ett viktigt styrdokument egentligen för alla bibliotek, men jag tror 

att man behöver jobba om den [planen; min anm.]. Och jag är inte säker 

på att alla bibliotek vill göra om det heller. Därför att […] det är ju det 

här arbetet med politikerna att man vill inte försätta [försätta sig; min 

anm.] i en situation där man känner att man inte kan uppleva [leva upp 

till; min anm.] riktigt och dom kan går ner på nån. Hacka ner på nån 

”varför har ni inte gjort det, varför har ni inte gjort det?” och så vidare. 

Det är nåt sånt där lite… ja… dom är bra, men sådär väldigt väldigt… du 

kan skydda dig bakom den. Det låter konstigt… skydda så här… 

(Respondent F) 
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5.2 Sammanfattning av resultat 
Kortfattat förklarat sträcker sig variationerna i uppfattning, som har med arbete att göra, 

från en mer konkret användning av planen för att stödja arbetsuppgifter och kunna mäta 

vad som görs, till ett mer allmänt dokument som finns till för att ge verksamheten en 

generell inriktning och som visar varför verksamheten finns och behövs. 

 

Jag har utifrån intervjumateralet funnit tre beskrivningskategorier med 

underkategorier. 

 

Styrdokument  

Prioritera och hänvisa 

Utvärdera och mäta 

 

Legitimeringsdokument 
Varför bibliotek är viktiga 

Vem är jag i mitt arbete? 

 

Visionsdokument 

Ett nödvändigt ont 

Ett gömställe 

 

 

Hur betydelsefulla dessa beskrivningskategorier är i förhållande till bibliotekariernas 

arbete tydliggörs med nedanstående figur. Linjen anger om biblioteksplanen anses vara 

betydelsefull eller ej i förhållande till arbetet, medan rutorna anger hur, alltså på vilka 

sätt den anses eller inte anses vara betydelsfull i förhållande till arbetet. Med 

betydelsefull menar jag att respondenterna anser att planen utvecklar arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  
 

27 

6 Diskussion 
Diskussionsavsnittet behandlar till största del uppsatsens resultat i förhållande till tre 

dokument som uttrycker förväntningar på planer och som skapades innan lagen om 

planer för biblioteksplaner inrättades: Unescos folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen 

och promemorian från 2003, Om biblioteksverksamheterna. Tidigare studiers resultat 

sätts också i relation till dessa tre dokument. 

  

Diskussionsavsnittet svarar på uppsatsens tredje frågeställning:  

1. Vad säger variationen i uppfattning, i förhållande till de förväntningar som 

uttryckts i internationella och nationella dokument, om biblioteksplaner? 

 

6.1 Unescos folkbiblioteksmanifest 

Unesco kan kallas en ursprungsinstans vad gäller folkbiblioteksverksamhetens 

utveckling. Det första folkbiblioteksmanifestet skrevs 1949. Med detta manifest 

uttrycker Unesco förväntningar på hur medlemsländernas biblioteksverksamheter bör se 

ut och fokuserar på lika verksamhet för alla. Med lika för alla syftar Unesco på att 

bibliotekens verksamhet ska gynna alla människor. Personer med särskilda behov måste 

tas extra hänsyn till (Thomas 1995). Manifestet är ett dokument som alla respondenter i 

min uppsats nämner när utformning av planer diskuteras. I Bengtsson och Truedssons 

(2007) uppsats nämner man i många av de biblioteksplaner som undersöks att nationella 

dokument, exempelvis Unescos skol- och biblioteksmanifest, är mycket viktiga i arbetet 

med planer. Problemet är dock att biblioteksverksamheterna inte formulerar i sina 

planer hur de arbetar med ovanstående dokuments förväntningar.  

 

Under rubriken Lagstiftning, finansiering och samverkan, uttrycks en önskan om att 

biblioteksverksamheter ska regleras genom lagstiftning. Detta görs idag genom 

bibliotekslagen. Under nästa rubrik, Ledning och förvaltning, uttrycks en önskan om att 

ett lokalt behandlingsprogram [sic!] formuleras, det vill säga en plan för verksamheten, 

innehållande vad biblioteket erbjuder samt vilka mål och prioriteringar som finns. Även 

detta regleras idag genom en paragraf i bibliotekslagen (Ibid., s. 19-20). 

 

Jag menar att det Unesco uttrycker kring biblioteksplaner rör de mer abstrakta 

uppfattningarna hos respondenterna. Detta innefattar beskrivningskategorin 

legitimeringsdokument med underkategorierna varför bibliotek är viktiga och vem är 

jag i mitt arbete? Som detta typ av dokument har planen som uppgift att visa vad 

bibliotek och bibliotekarier gör som inga andra verksamheter och professioner kan.  

 

Unesco menar att planers roll och uppgift är att visa vad verksamheter gör, att styra vad 

verksamheter ska satsa på, att skapa samverkan och att utveckla yrkesrollen. I 

manifestet nämns inte direkt vad planer ska innehålla, mer än att det är kommunens 

lokala behov som ska tas upp. Detta tolkar jag som att planer bör vara mer än 

visionsdokument och kunna visa på vad och varför ett visst bibliotek arbetar på ett visst 

sätt (Thomas 1994, s. 20). Manifestet som helhet redogör för varför bibliotek är viktiga 

och behövs. 

 

I viss mån går det att relatera det Unesco uttrycker till beskrivningskategorin 

styrdokument. Unesco menar att planer ska innehålla mål och prioriteringar på lokal 

nivå, vilket innebär ett styrt arbete utifrån planerna. Prioriteringar är särskilt viktiga och 
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bör ta upp grupper med särskilda behov som verksamheten bör satsa extra på (Thomas 

1994, s. 20). En av underkategorierna till beskrivningskategorin styrdokument är 

prioritera och hänvisa. I denna uttrycker respondenterna att planen ska finnas som ett 

stöd i arbetet, både gentemot beslutsfattare och kolleger, när de vill satsa extra på något. 

 

Larsson och Svensson (2007) undersöker hur biblioteksverksamheter påverkas av 

sociala kontexter och relationer. De undersöker om och hur biblioteksplaner fungerar 

som förändringsverktyg. De upptäcker att god kommunikation mellan exempelvis 

politiker och bibliotek är viktig för biblioteksplaners användning. De ser en relation 

mellan planer som styrdokument och planer som legitimeringsdokument. Verksamheter 

som arbetar med att legitimera sin inre verksamhet, det vill säga framhåller personalens 

kompetens och höga kvalitet i arbetets utförande, resulterar i en verksamhet med 

anställda med gott självförtroende och hög motivation och som därmed lyckas bättre 

med att kommunicera och hävda sin verksamhet i olika sammanhang. Denna syn 

överenstämmer med min uppsats’ respondenters uppfattning om planen som 

legitimeringsdokument. 

 

6.2 Bibliotekslagen (SFS 1996:1595) 
I paragraf 7a (SFS 2004:1261) i bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fastställs att 

biblioteksplaner måste upprättas. I paragrafen uttrycks bara att planer ska finnas, inte 

vad dessa planer ämnar betyda för biblioteksverksamheter. Bibliotekslagen kan sägas 

vara en mall för vad biblioteksplaner ska innehålla. De förväntningar som uttrycks 

gällande planer i samband med bibliotekslagen uttrycks i statliga utredningar som 

behandlar revideringar av bibliotekslagen. Bibliotekslagen och statliga utredningar 

kring densamma är självklara val att diskutera utifrån, eftersom det i lagen och i 

utredningar avgörs vad biblioteksverksamheter måste göra och vad detta handlande 

förväntas resultera i. I detta stycke presenteras därför statliga utredningar som rör 

bibliotekslagens paragraf 7a.   

 

En generell förväntan som kan utläsas i statliga utredningar kring biblioteksplaner är att 

de ska finnas till för att man lättare ska kunna följa hur och om bibliotekslagen följs. På 

så vis konkretiseras bibliotekens uppdrag. Mot denna bakgrund menar man att det är 

viktigt att bibliotek organiserar sig och att de utvecklar planer för verksamheten. Dessa 

planer ska uttrycka förutsättningar och uppgifter på både en övergripande och lokal 

nivå. Biblioteksverksamheter ska inte se likadana ut, utan verka efter kommunens 

förutsättningar och behov. Däremot måste en grundläggande verksamhetsidé finnas. 

 

En annan central fråga gällande biblioteksplaner är utvärdering och uppföljning av 

dessa. Utredningar som rör bibliotekslagen avslöjar brister i, och alltför stora skillnader 

i, hur biblioteksplaner är utformade och används, något som påverkar 

biblioteksverksamheters förmåga att arbeta likvärdigt. Man menar att kontinuerlig 

utvärdering i form av samarbete mellan en ansvarig myndighet och 

biblioteksverksamheter skulle kunna öka användningen av och effektiviteten hos 

planerna. Detta skulle leda till en jämnare kvalité i verksamheternas utbud. 

 

Att riktlinjer gällande planer utformas på en mer generell nivå, dels för utformning, dels 

för utvärdering, är en önskan som uttrycks av alla respondenter. Några av 

respondenterna nämnde att det ansvar som KB tilldelades av regeringen år 2011, 

gällande ansvar för biblioteksplaner, har varit positivt för en utveckling i denna anda. 
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KB:s ansvar innebär dock inte att de ska bestämma hur planer ska se ut, utan de ska 

fungera som rådgivare. Då det tidigare inte funnits en myndighet som på detta aktiva 

sätt haft ansvar för biblioteksplaner har det inte heller funnits allmänt vedertagna råd att 

följa.  

 

Min uppsats visar att de förväntningar som kommer till uttryck i de statliga 

utredningarna antingen infrias eller inte gör det, enligt tillfrågade respondenter. Två av 

de beskrivningskategorier jag kommit fram till, styrdokument och 

legitimeringsdokument, kan jag finna i statliga utredningars förväntningar på 

biblioteksplaner. Som jag tidigare nämnt anser de statliga utredningarna att utvärdering 

och uppföljning av planer är viktigt. Detta uttrycks av respondenterna i en av 

underkategorierna till beskrivningskategorin styrdokument, utvärdera och mäta. 

    

Biblioteksplanen som legitimeringsdokument är ett självklart antagande i de statliga 

utredningarna. Eide Jensen (2010) tar dock särskilt upp detta när hon nämner att 

biblioteksplaner har gjort biblioteksverksamheter synligare för politiker. Detta innebär 

ett tydliggörande av varför bibliotek är viktiga och vilka behov som verksamheterna 

uppfyller genom sitt arbete (s. 4). 

  

Den tredje beskrivningskategorin är planer som visionsdokument, med 

underkategorierna ett nödvändigt ont och ett gömställe. Här upplever respondenterna att 

planer har blivit tvingande. Man har varken kunskap eller motivation för att skapa en 

plan. Beskrivningskategorin kan till viss del relateras till problem som diskuteras i 

utredningarna. Man menar att anledningen till att planer inte fungerat som förväntat är 

avsaknaden av ett övergripande ansvar för dessa.  

 

Larsson och Svensson (2007) utgår i sin uppsats från den nyinstitutionella teorin. Enligt 

denna teori är allmänt hållna planer något positivt. Då skapas ett dokument som har lätt 

för att anpassas efter förändringar. Denna tanke stödjer inte respondenterna i min 

uppsats. De uttrycker att en vision för verksamhetens arbete bör finnas i planen, men att 

den till största delen bör vara konkret utformad med mätbara mål. Respondenterna talar 

även om utvärdering som en stor del i arbetet med planen. Kontinuerlig utvärdering 

skulle göra att även en mer konkret och detaljerad plan lättare kan förändras efter 

omgivningens villkor. De ser alltså inte att en allmänt hållen plan skulle påverka 

arbetets utveckling. 

 

Bengtsson och Truedsson (2007) undersöker om biblioteksplaner kan användas för 

utveckling och legitimering av bibliotek. De kommer fram till att samarbetet mellan 

berörda parter påverkar utformningen av en biblioteksplan. De diskuterar 

biblioteksplaner i förhållande till begreppet tvingande isomorphism, vilket innebär att 

en plan har utformats enbart på grund av en tvingande lag. Tvingande isomorphism kan 

sägas innebära samma sak som beskrivningskategorin visionsdokument. Jag kan dock 

genom mina intervjuer vidareutveckla och beskriva hur ett visionsdokument kan 

uppfattas: som ett nödvändigt ont och som ett gömställe.
2
 

 

                                                 
2
 Noten hänvisar till de utredningar jag utgår från i diskussionen: (Forslund 2003, s. 7-18, 49, 103-112; 

Thomas 2009; Eide Jensen 2010 s. 4-10, 32-35, 38-41, 43-52; KB 2012; Kulturdepertementet 2012, s. 7, 

10, 15-27, 46-49, 52. 55, 59-60, 65-66; Adelsohn Liljeroth & Eka 2013, s. 1-9- 12-15, 39-49). 
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6.3 Promemoria från 2003: ”Om biblioteksverksamheterna” 
I promemorian från 2003, Om biblioteksverksamheterna, utreds huruvida ett tillägg i 

bibliotekslagen, vad gäller upprättandet av biblioteksplaner och samverkan bibliotek 

emellan, behövde göras. Utgångspunkten var att utreda om de skillnader som då 

existerade mellan biblioteks verksamheter kunde minskas genom införandet av denna 

paragraf. Bibliotekslagen finns till för att biblioteksverksamheter i olika kommuner ska 

vara likvärdiga. Med biblioteksplaner ska man kunna se om lagen följs (Forslund 2003). 

 

Promemorian diskuteras med fördel utifrån beskrivningskategorin styrdokument. Det 

var mot bakgrund av att service för äldre och funktionshindrade inte var vad den borde 

vara på många bibliotek som man såg det nödvändigt med ett tillägg som skulle 

avhjälpa detta. Eftersom grupper i behov av särskilt stöd enligt lag måste prioriteras 

(SFS 1996:1596), menade man att planer för verksamheter skulle vara en hjälp i att 

förtydliga hur detta arbete skulle bedrivas. I beskrivningskategorin styrdokument finns 

underkategorin prioritera och hänvisa. Respondenterna menar att planen kan användas 

som prioriteringsdokument gentemot beslutsfattare och kolleger när man vill lägga ner 

extra tid och resurser på något. 

 

I promemorian uttrycks att planer ska tydliggöra biblioteks roll inom 

utbildningsområdet och som kulturell mötesplats. Kort sagt ville man öka användarnas 

möjligheter att utnyttja bibliotekets resurser (Forslund, s.103, 105-106). Att planen ska 

vara till för användarna kan relateras till beskrivningskategorin legitimeringsdokument 

och underkategorin varför bibliotek är viktiga. Alla respondenter menar att planer 

tydligt ska visa vad bibliotek kan göra för användarna. En beskrivning av det arbete som 

sker ska kombineras med öppenhet inför användarnas önskemål.   

 

Mina respondenter talar mycket om samverkan, exempelvis med olika slag av 

utbildningar, där skolan ges en framträdande roll. Till stor del beror detta på att skolans 

biblioteksverksamhet ska beskrivas i den plan folkbiblioteket utarbetar. I 

beskrivningskategorin styrdokument med underkategorin prioritera och hänvisa, 

resonerar respondenterna kring samverkan av olika slag. Fungerande samverkan ses 

som oerhört viktig för biblioteksplanens övergripande resultat. Det är dels ett dokument 

som biblioteksverksamheten självmant ska ta upp för diskussion och utformning, dels 

ett dokument beroende av beslutsfattare och samarbetsparter.  

 

Lindroth (2009) undersöker hur biblioteksplaner accepteras och används i grundskolors 

bibliotek. Hon resonerar kring betydande faktorer för en fungerande biblioteksplan och 

kommer fram till att det till stor del handlar om samarbete, att berörda parter inom 

verksamheten måste kommunicera. Berörda parter syftar här till skol- och 

lärarbibliotekarier, lärare och rektorer. Slutsaten är dock densamma som mina 

respondenter uttrycker, nämligen att samverkan och god vilja från alla parter skapar 

gynnsamma förutsättningar för en biblioteksplans användning. 

 

6.4 Visionära visavi konkreta planer 
Inte en enda av respondenterna menar att de har en plan som går att arbeta efter. Dessa 

uppfattningar faller under beskrivningskategorin visionsdokument, med 

underkategorierna ett nödvändigt ont och ett gömställe. Dessa typer av dokument 



 

 

  
 

31 

innehåller enbart visioner för verksamhetens arbete. Konkreta och mätbara mål och 

aktiviteter förekommer i mycket liten utsträckning.  

 

Respondenterna menar att det handlar om att planer ses som något tvingande och som 

upprättas för att lagen säger det. Detta kan innebära att man inte skaffar sig den kunskap 

som behövs för hur utformningen ska ske och inte heller lägger ner den tid och de 

resurser som skulle behövas. När sådana planer utformats är det svårt att använda dem i 

arbetet och de glöms bort. De faller då under underkategorin ett nödvändigt ont.  

  

Underkategorin ett gömställe handlar också om att planen är något tvingande. Planer 

existerar för att lagen kräver det. Av anledningar som till exempel dåliga ekonomiska 

förutsättningar vågar man inte lova för mycket. Utan en plan med mätbara mål finns det 

ingen risk för att någon kräver något specifikt av verksamheten, utöver det som den 

enligt lag ska göra. Utan mätbara mål finns det heller ingen som kan säga huruvida 

målen uppfyllts och med vilken kvalité de utförts. Dessa planer innehåller enbart 

visioner. Ofta arbetar verksamheter efter andra lokala planer som inte är politiskt 

antagna. Då är det lätt att ”gömma sig”, det vill säga att ange mål som enbart har 

bibliotekarier, och inte politiker eller användare, som mottagare.  

 

Respondenterna talar dock även om det konkreta dokumentet, det vill säga om den 

mätbara biblioteksplanen. De menar att en plan egentligen borde utformas med konkreta 

aktiviteter för att arbetet i verksamheten ska kunna påverkas och utvecklas med hjälp av 

den. Å ena sidan talas det alltså om hur viktiga konkreta planer är för verksamheters 

arbete, att de ska finnas för att styra och ange inriktning. Å andra sidan uttrycker 

respondenterna att den plan som finns på det egna biblioteket inte bara är föråldrad, utan 

också alltför allmänt utformad. De menar också att bibliotekarier på respektive bibliotek 

varken känner till eller använder sig av planen i särskilt stor utsträckning. Man kan 

fråga sig hur arbetet i dessa verksamheter egentligen ser ut med denna information som 

bakgrund. Är det kaos och oordning som råder på bibliotek utan välutvecklade 

biblioteksplaner? 

 

Självfallet är det inte kaos det handlar om när det talas om att biblioteksplaner, enligt 

respondenterna, inte är vad de borde vara. Jag finner inget entydigt svar på varför 

respondenterna talar om biblioteksplaner som något av det viktigaste för 

biblioteksverksamheter, men att de ändå inte utformat planerna på ”rätt” sätt eller 

använder dem. En tolkning skulle kunna vara att  respondenterna menar att 

verksamheterna fungerar hjälpligt även utan planer. Den utveckling och förbättring som 

skulle kunna ske med en genomtänkt plan, inträffar emellertid inte. 
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas resultat och diskussion utifrån uppsatsens tre 

frågeställningar. Utifrån intervjumaterialet fann jag tre beskrivningskategorier med 

underkategorier. Dessa kategorier svarar på uppsatsens första frågeställning: Vilka 

variationer  i uppfattning av biblioteksplaner förekommer hos bibliotekarierna? För en 

detaljerad beskrivning av beskrivningskategoriernas innehåll hänvisas till resultatdelen, 

avsnitt 5. Nedan presenteras funna kategorier: 

 

Styrdokument  

Prioritera och hänvisa 

Utvärdera och mäta 

 

Legitimeringsdokument 

Varför bibliotek är viktiga 

Vem är jag i mitt arbete? 

 

Visionsdokument 

Ett nödvändigt ont 

Ett gömställe 

 

7.1 Påverkas bibliotekariernas arbete av biblioteksplaner? 
I vilken utsträckning kan de varierande uppfattningarna om biblioteksplaners betydelse 

kopplas till bibliotekariernas arbete? Alla beskrivningskategorier påverkar på ett eller 

annat sätt respondenternas arbete, dock i olika grad. Planen som styrdokument är den 

mest konkreta beskrivningskategorin och innehåller de praktiska moment i vilka planer 

kan vara till hjälp för att utveckla arbetet. Planen som legitimeringsdokument påverkar 

inte det dagliga praktiska arbetet, utan skapar den grund som verksamhetens idé vilar på 

och utifrån vilken biblioteksverksamheten planerar den övergripande policyn avseende 

biblioteksverksamheten och yrkesrollen. Planen som visionsdokument utgör 

verksamhetens grundläggande idé, men är inte en del i att utveckla bibliotekariernas 

dagliga arbete. 

 

7.2 Internationella och nationella förväntningar på biblioteksplaner 
Vad säger variationen i uppfattningar, i förhållande till de förväntningar som uttryckts i 

internationella och nationella dokument, om biblioteksplaner? De förväntningar som 

ställs på biblioteksplaner i Unescos folkbiblioteksmanifest (Thomas 1995), i 

bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och i statliga utredningar, menar jag till stor del 

stämmer överens med det mina respondenter uttrycker i intervjuerna. Två av 

beskrivningskategorierna, styrdokument och legitimeringsdokument, innehåller 

förväntningar om att planen ska fungera som prioriterings- och hänvisningsverktyg, som 

sätt att mäta och utvärdera verksamheten samt hur man som verksamhet och profession 

har betydelse i och för samhället. 

     

Det som uttrycks i ovanstående dokument är vad planer bör innehålla och hur man 

tänker att de ska påverka biblioteksverksamheters arbete. Unescos 

folkbiblioteksmanifest kan anses vara ett av de viktigare inspirationsdokumenten för 

inrättandet av biblioteksplaner. Bibliotekslagen fastslår biblioteksverksamheters 

grundläggande innehåll, men inte hur innehållet ska utföras. Alla respondenter hänvisar 
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till folkbiblioteksmanifestet och bibliotekslagen vad gäller utformning och innehåll i 

sina respektive biblioteksplaner. Det är därför inte anmärkningsvärt att de förväntningar 

som ställs i folkbiblioteksmanifestet och bibliotekslagen stämmer överens med 

respondenternas uppfattningar av biblioteksplaner. 

    

Ett av de problem som Forslund (2003) tar upp som exempel i utredningen Om 

biblioteksverksamheterna, som han menar kan avhjälpas genom inrättandet av 

biblioteksplaner, är att tillgången till bibliotek ska förbättras. Denna förhoppning 

uppfylls i beskrivningskategorin styrdokument, med underkategorin prioritera och 

hänvisa. I denna kategori finns möjlighet att använda biblioteksplanen som ett 

styrmedel i arbetet mot att prioritera specifika användargrupper och användares 

önskemål. 

 

7.3 Avslutande reflektioner 
I framtida forskning skulle det vara intressant att följa upp det som uppsatsens 

respondenter uttrycker kring att det skulle vara lättare med biblioteksplanearbetet om 

det finns en myndighet med tydligt ansvar för utformning, uppföljning och utvärdering 

av biblioteksplaner. Idag har, som jag tidigare nämnt, KB detta ansvar. KB har precis 

påbörjat ett arbete för att synliggöra ansvarsfrågorna genom en utredning av 

biblioteksplaner. Hur kommer detta ansvar att utvecklas i framtiden? Om det en gång i 

tiden kommer att finnas vedertagna riktlinjer för biblioteksplaners utformning: hur 

kommer detta att påverka biblioteksverksamheters arbete med biblioteksplaner?  

 

Det vore även intressant att forska vidare utifrån underkategorin biblioteksplanen som 

ett gömställe. Detta är en kategori som jag i mycket liten utsträckning stött på i de 

studier jag tagit del av. I Kungliga bibliotekets rapport om bibliotekens planer 

framkommer att några respondenter menar att de i den politiskt antagna 

biblioteksplanen endast anger visioner för verksamheten. Det är i de lokala och inte 

politiskt antagna verksamhetsplanerna som de mätbara målen för verksamheten 

formuleras. Verksamhetsplanerna är inte av offentligt intresse och således mest ett 

dokument för bibliotekets personal. Man skulle kunna kalla detta som ett sätt att gömma 

sig bakom biblioteksplanen. Det vore intressant att ytterligare fördjupa sig i detta sätt att 

förhålla sig till biblioteksplaner. Vad innebär det egentligen att ett dokument med så 

pass tydliga förväntningar på vilken den roll det bör ha i en verksamhet, resulterar i  ett 

dokument man gömmer sig bakom? Kanske ligger problemet i hur ett dokument från 

början införlivas i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

34 

Sammanfattning 
Svensk biblioteksverksamhet har länge ansetts vara ojämn. Lagen om planer för 

biblioteksverksamheter, som började gälla i januari 2005, antogs för att man menade att 

biblioteksplaner skulle kunna vara en hjälp i att utjämna de skillnader som existerade 

mellan bibliotek. Man ansåg att planer skulle kunna tydliggöra verksamhetens 

inriktning och innehåll samt legitimera verksamheten inför beslutsfattare. Utredningar, 

skrivna efter paragrafens införande i bibliotekslagen, visar att man har förväntningar på 

att biblioteksplaner ska vara en hjälp i att kontinuerliga utvärderingar av verksamhetens 

arbete sker. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om, och i så fall hur, biblioteksplanen 

uppfattas vara ett betydelsefullt dokument i bibliotekariers arbete. Detta har redogjorts 

för genom att svara på uppsatsens tre frågeställningar: 

1. Vilka variationer i uppfattning av biblioteksplaner förekommer hos 

bibliotekarierna? 

2. I vilken utsträckning kan de varierande uppfattningarna om biblioteksplaners 

betydelse kopplas till bibliotekariernas arbete? 

3. Vad säger variationen i uppfattning, i förhållande till de förväntningar som 

uttryckts i internationella och nationella dokument, om biblioteksplaner? 

 

För att kunna svara på min första och andra frågeställning har jag använt mig av en 

fenomenografisk ansats, vilket innebär att det är variationer av uppfattningar som är 

intressanta att presentera och resonera kring. Vid sex tillfällen har jag intervjuat sju 

bibliotekarier. Intervjumaterialet analyserades sedan enligt fenomenografisk analys 

genom att söka efter skillnader och likheter i uttalanden. Utifrån dessa skapades så 

kallade beskrivningskategorier. Den tredje frågeställningen besvaras genom en 

diskussion av beskrivningskategorier i förhållande till Unescos folkbiblioteksmanifest, 

bibliotekslagen, tidigare studier och förväntningar som uttrycks i dessa gällande 

biblioteksplanens roll i en verksamhet. 

 

I resultatavsnittet presenteras beskrivningskategorierna med underkategorier. Jag kom 

fram till att det i mitt material finns tre skilda sätt att uppfatta biblioteksplaner. Varje 

beskrivningskategori delas upp i två underkategorier:  

 

Styrdokument 

Prioritera och hänvisa 

Utvärdera och mäta 

 

Legitimeringsdokument  
Varför bibliotek är viktiga 

Vem är jag i mitt arbete? 

 

Visionsdokument 
Ett nödvändigt ont 

Ett gömställe 

 

Jag fann att två av beskrivningskategorierna, styrdokument och 

legitimeringsdokument, kan kopplas till arbetet i verksamheten. Beskrivningskategorin 
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visionsdokument kan inte kopplas till arbete, eftersom det är en kategori i vilken 

arbetet inte utvecklas.  

 

Biblioteksplanen som styrdokument är den mest konkreta kategorin av planen som 

betydelsefull i arbetet. Här använder sig respondenterna av planen för att kunna 

prioritera och för att kunna hänvisa dessa prioriteringar gentemot kolleger och 

beslutsfattare. Man använder den också för att mäta verksamhetens arbete: vilka mål har 

vi uppfyllt? Planen fungerar sedan som utvärderingsverktyg: har vi gjort det vi skulle? 

    

Biblioteksplanen som legitimeringsdokument är den mest abstrakta kategorin. Det är 

här synen på verksamheten och professionen skapas, både inom och utanför 

verksamheten. Kategorin påverkar arbetet i verksamheten men på ett högst 

begreppsmässigt sätt, det vill säga varför bibliotek och bibliotekarier behövs. 

    

Biblioteksplanen som visionsdokument handlar om att planen ses som något tvingande 

och att man inte lyckas eller vill skapa den plan som man förväntas skapa. Planen anger 

vision och riktning för arbetet i verksamheten, men utan att vara tydlig med mätbara 

mål och utan att lova för mycket. Som visionsdokument påverkar planen inte det 

konkreta arbetet. I denna typ av plan anges oftast bara det generella som står i 

bibliotekslagen, utan att gå in särskilt mycket på verksamhetens lokala förhållanden. 

    

I de internationella och nationella dokument och i de studier som presenteras, i vilka 

förväntningar på planer för biblioteksverksamheter uttrycks, är de viktigaste 

förväntningarna följande: att utjämna skillnader mellan biblioteksverksamheter, att 

lättare kunna se om biblioteksagen följs, att legitimera verksamheten och professionen, 

att tydliggöra och ge en riktning till verksamhetens lokala arbete samt att visa 

verksamhetens roll i samhället.   

 

Respondenternas uppfattningar stämmer till viss del överens med ställda förväntningar. 

Beskrivningskategorierna styrdokument och legitimeringsdokument är uppfattningar 

som stämmer överens med ställda förhoppningar. Man ser planen som en hjälp i att 

styra verksamheten och som ett sätt att visa vad man gör och varför man behövs. 

    

Den underkategori som inte nämns i tidigare studier är biblioteksplanen som sett 

gömställe. Respondenterna uttryckte innehållet i denna kategori som en plan som inte 

visar mer än den måste, som anger verksamhetens vision utan att lova något mer 

konkret. Detta resultat säger en del om varför många biblioteksverksamheter än idag 

antingen inte har planer eller har föråldrade sådana. De har varit i behov av ett 

övergripande ansvar, ett ansvar som KB idag har tillsammans med länsbiblioteken. Att 

biblioteksverksamheter börjar arbeta på likvärdiga sätt kan dessutom vara positivt med 

tanke på att samverkan mellan bibliotek inte bara är önskvärt, utan även står i lagen. 

Bibliotek kan då på ett effektivt sätt ta hjälp av varandra. 

 

Sammantaget anses biblioteksplanen vara ett viktigt dokument som, om den används på 

rätt sätt, kan vara till hjälp i verksamheters och bibliotekariers arbete. Det är inte 

nödvändigt att det dagliga arbetet påverkas för att planen ska ha stor betydelse i arbetet. 

Med biblioteksplanen kan en gemensamhet skapas som gör att verksamhetens arbete 

lättare kan kommuniceras, både inom och utanför verksamheten. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Inledning 

Syftet med min intervju idag är att vi ska prata om biblioteksplaner. 

Vill du klargöra något innan vi börjar? 

 

Begreppet biblioteksplan 

Ex på frågor: 

 

1. Vad tänker du spontant när jag säger biblioteksplan? Vad är en biblioteksplan? 

2. Vad innebär begreppet? 

3. Varför tror du det finns biblioteksplaner? 

4. Hur tänker du kring vad den har för roll? För vilka, vad? 

5. Vad är utgångspunkten för den, som du ser det? När den skapas… Dokument, 

anställda, användare… 

 
Biblioteksplanen och verksamheten 

Ex på frågor: 

 

1. Vad kan biblioteksplanen åstadkomma för en verksamhet? 

2. Hur kan en biblioteksplan användas? Kan du ge exempel på situationer? 

3. Vilka styrkor ser du hos en biblioteksplan? (Att få mål som kan följas, veta vad 

som behöver förbättras/vad verksamheten är bra på, att visa vad som finns, vad 

som görs…) 

4. Vilka svagheter? (Ex, svår att upprätta, svår att följa, svår att få den fungerande i 

verksamheten, många inte medvetna om den?)  

5. Er biblioteksplan, hur ser du på den? Vad gör den för er verksamhet/har gjort? 

 

Biblioteksplanen och bibliotekarier 

Ex på frågor: 

 

1. Hur diskuteras det kring biblioteksplaner, enligt din erfarenhet? Särskilda 

aspekter? 

2. Bibliotekariens roll i utformandet av planen. Hur arbetade ni? Vad utgick ni 

från? 

3. Biblioteksplanen i bibliotekariers arbete? Hur ser du på denna koppling? 

4. Hur tänker du kring arbetet med planen? Hur använder du dig av den? 

 

Avslutning 

Finns det något du vill tillägga/ förtydliga? 

 


