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Abstract: The aim of this thesis is to deepen our knowledge of 

librarians’ experiences of working with projects. Focus is on 

the characteristics of successful projects implemented in 

public libraries and how they are assimilated into the regular 

and ordinary activities of the library. A grounded theory 

approach is adopted and complemented with theory on 

learning and change in organizations and from new public 

management. The study is based on semi-structured 

qualitative interviews with five librarians. The result reveals 

that librarians enjoy working in projects. The possibility of 

being able to develop new teaching tools, create new 

relationships and to form new network alliances between 

library, schools, associations and the business community 

increase the librarians’ motivation to initiate new projects. 

Successful projects are defined by number of participants, 

cost efficiency, the opportunity to create new knowledge. 

Project inclusion in regular programs in libraries usually an 

objective and is likely to be pre-planned in advance. 
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1 Inledning 

Det finns en myllrande mosaik av projekt på folkbibliotek. De kan omfatta allt från 

läsfrämjande arbete till digital delaktighet. Plats för integrationscaféer, bokklubbar, 

poesi- och skrivarverkstäder skapas och bibliotekspersonal utbildas i allt från utarbetande 

av utvecklingsstrategier för att möta demenssjukas behov av litteratur till framställan av 

kvalitetsmodeller för sagostunder och boksamtal (Regionbibliotek Stockholm, 2016). 

David R. Lankes (2012)  frågar sig om biblioteken är öppna för nya idéer och vågar pröva 

på olika arbetssätt och arbetsmetoder som kan ge upphov till nya perspektiv att lära sig 

av. Han gör gällande att bibliotekarier i sitt sätt att betrakta bibliotekens användare inte 

bara bör se dem som konsumenter av kunskap utan även som aktiva medskapare av 

detsamma och att biblioteket bör ge utrymme för verksamhet som tillåter det. Han tycker 

att ett bra bibliotek ska uppmuntra och utmana med alla möjliga tillgängliga medel till 

kunskapsspridning i det samhälle de verkar i (Lankes, 2012).  

 

Jag vågar nog påstå att många folkbibliotek idag uppfyller flera av hans tankar och idéer 

om vad ett bra bibliotek ska innehålla. Ytterligare nytänkande exempel på projekt som 

främjar ett aktivt deltagande där eget skapande står i centrum är Skaparbibliotek eller 

Makerspace som växer fram på flera folkbibliotek idag. Genom dessa projekt har 

samarbeten mellan många olika aktörer på lokal nivå växt fram som på ett positivt sätt 

gynnar både biblioteksutvecklingen och det lokala samhället och ger folkbiblioteket en 

inriktning där brukaren har en mer deltagande roll och där ny kunskap kan utvecklas och 

delas mellan alla involverade (Claesson et al., 2015). Något som jag själv tycker är en 

sympatisk utveckling av folkbibliotekets roll i samhället. 

 

Projekt är en arbetsform som ofta används i ett förändringsarbete av något slag och 

bibliotekarier kan både vara de som håller i egna projekt likväl som de som själva deltar 

i projekt. Ett sådant större projekt var KUB-projektet, ett kompetensutvecklingsprojekt 

där biblioteken i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Värmland deltog. Projektet pågick 

under två år och syftade bl.a. till att tillförsäkra att biblioteken och dess personal 

utvecklades i takt med användarnas behov och att biblioteken utvecklades som lärande 

organisation. I en av projektets slutsatser observerades att projektformen ofta används 

som en sammanhållande metod för att kunna upprätthålla samverkan mellan andra 

bibliotek. När ett projekt avslutas så påbörjas en ansökan om ett nytt projekt för att kunna 

bibehålla samarbetet framöver. Därmed, menar författarna, riskeras att de nyvunna 

kunskaperna flyttas in i det nya projektet istället för att implementeras in i ordinarie 

verksamhet (Gärdén & Nowé Hedvall, 2014). Det kan vara angeläget att fundera över 

vilka möjliga följder en sådan, möjligtvis oroande, inställning till projektverksamheten 

får på längre sikt. Är det så att projektverksamheten i sig i vissa fall blir viktigare än själva 

projektinnehållet? Och vad säger det om sättet projektverksamheten bedrivs idag? 

 

Mitt eget intresse för projektbaserad verksamhet sammanfaller med mitt nuvarande arbete 

som bild- och slöjdpedagog på grundskolan. Jag ser där att projektarbete, speciellt i 

estetiska läroprocesser, kan skapa djupare insikt och förståelse för omvärlden eleverna 

lever i genom att mer frekvent införlivas i verksamheten. Medel ur Statens kulturråds 

satsning på konstnärliga projekt via skapande skola gör att skolans verksamhet kan 

breddas och ge eleverna en ökad kunskap, fler perspektiv och högre värdering av olika 

kulturella uttryck och samtidigt få dem att se hur de själva kan bli medskapare i detta. 

Utan stöd av externa medel hade denna typ av verksamhet aldrig kunnat gå att genomföra 
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eftersom verksamheten inte ryms inom ramen för skolans budget. Jag ser stora likheter i 

detta arbete och folkbibliotekens strävan att genom olika projekt vidga och utveckla sin 

verksamhet. Likheterna finns även i några av de nackdelar som projektverksamhet kan 

medföra där speciellt ansökningsförfarandet av externa ekonomiska medel är en stor 

osäkerhetsfaktor, bland annat i samband med planeringen av projektverksamheten.  

1.1 Problembeskrivning 

För att projektinriktad verksamhet ska fungera och vara en del av ett naturligt arbetssätt, 

precis som alla andra arbetsuppgifter på ett folkbibliotek, kan det vara bra att ha en 

någorlunda klar bild av vilka villkor som gäller för arbetsformen och vilka problem som 

kan knytas till projektverksamhet på folkbibliotek.  

I inledningen av denna studie nämner jag några av de förutsättningar och problem som 

arbetsformen med projekt kan medföra. Många projektrapporter vittnar om flera styrkor 

och vinster med arbetsformen. Exempel som ökat samarbete mellan olika bibliotek, 

förstärkning av bibliotekets identitet och bejakande av ny teknik med skaparverkstäder 

visar att det finns mycket positivt med den projektverksamhet som bedrivs idag.  

 

Svårigheter och problem i projektverksamhet kan bland annat handla om brister i 

kontinuiteten i projektverksamheten och hur nyvunna kunskaper som projekten fram-

bringat har benägenhet att inte nå ut i biblioteksorganisationen. Andra, mer övergripande 

frågor, kan handla om hur de ekonomiska villkor som råder runt ansökningsförfarandet i 

projektverksamheten ser ut och hur marknadsteorin new public management används för 

att styra myndigheters förhållningssätt i utdelning av fondmedel (Nilsson & Hultman, 

2004; Kann-Christensen, 2011). Fler problematiska omständigheter kan anas när man 

läser utvärderingen i rapporten till projektet Konsten att synliggöra bibliotek där Eliasson 

& Jansson (2011) även nämner att otydliga projektmål och projektaktiviteter samt brister 

i kommunikationen mellan projektdeltagare och projektledare kan leda till att projekt inte 

blir den positiva kraft som initiativtagarna räknat med.  

 

Det finns helt klart en hel del att ifrågasätta när det kommer till hur projektverksamheten 

egentligen fungerar ute på folkbiblioteken. Hur pass medvetna är egentligen de 

folkbibliotekarier som håller i projektverksamhet ute på biblioteken om de svårigheter 

som finns förknippade med den? Hur upplever och reflekterar de kring sin egen 

projektverksamhet? 

 

Jag vill genom min studie ta reda på hur folkbibliotekarier själva upplever att det är att 

arbeta och leda projektstyrd verksamhet på folkbibliotek, vilka för- och nackdelar 

identifierar de i verksamheten och har deras upplevelser motsvarigheter i den forskning 

som redan finns på området? Tar de till sig av den kritik som andra projektrapporter 

vittnar om eller är de helt eller delvis omedvetna om den? Min uppsats behandlar 

projektverksamhet utifrån folkbibliotekariers egna utsagor om hur det är att arbeta och 

leda projekt och fokus ligger inte på deras upplevelser av att vara medverkande i projekt. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att utifrån semistrukturerade intervjuer med folkbibliotekarier 

undersöka vilka uppfattningar de har kring att arbeta med projektinriktad verksamhet på 

folkbibliotek och vilka för- och nackdelar de menar att arbetssättet kan ha. Tidigare 
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forskning på området som har särskild betydelse för denna studie är Gärdén et al. (2010), 

Sandin (2011) och Gärdén & Nowé Hedvall (2014) som åskådliggör projektverksamhet 

på folkbibliotek ur olika perspektiv och deras reflektioner och slutsatser kommer till 

användning i denna studie framför allt som bakgrunds- och jämförelsematerial vid 

analysen av den kunskap som framkommer i det empiriska materialet.  

 

Eftersom biblioteksprojekten har som syfte att utveckla biblioteksverksamheten vill jag 

genom intervjuerna även ta reda på vilka aspekter som bibliotekarierna uppfattar kan 

bidra till att ett biblioteksprojekt blir framgångsrikt och hur de anser att avslutade och 

passande biblioteksprojekt kan införlivas i ordinarie biblioteksverksamhet.  

 

Min frågeställning för undersökningen: 

 

1. Vilka fördelar upplever bibliotekarier att arbetssättet med projektinriktad 

verksamhet på folkbibliotek har? 

 

2. Vilka begränsningar upplever bibliotekarier att arbetssättet med projektinriktad 

verksamhet på folkbibliotek har?  

 

1.3 Definitioner och begrepp 

Projekt är en verksamhet vars arbetsform och innehåll kan variera stort beroende på var 

den utförs. Eklund (2009) förklarar begreppet projekt med att definiera det som en 

gemensam uppgift som ska utföras i grupp och att det är en arbetsuppgift som placerar 

sig utöver det vanliga (Eklund, 2009). Nationalencyklopedin (Projekt, 2016) beskriver 

projekt som en tidsbegränsad arbetsuppgift strukturerad så att den utförs i en viss 

ordningsföljd där delar som målformulering, planering, genomförande och avslutning 

ingår. Ett liknande sätt att definiera projekt på bibliotek kan spåras i studien Projekt som 

biblioteksutveckling (2010) där Gärdén et al. gått igenom en mängd olika 

biblioteksprojekt och analyserat deras innehåll i syfte att titta på hur projekten speglar 

bibliotekens identitet. Där använder de ordet utvecklingsprojekt och definierar det som 

ett projekt som har extern finansiering, formulerade mål, ett startdatum samt ett 

slutdatum och det är så denna uppsats väljer att avgränsa betydelsen av projektbaserad 

verksamhet på folkbibliotek förutom att projekt på bibliotek även kan vara 

internfinansierade.   

2 Bakgrund och tidigare forskning 

För att ta reda på hur forskningen inom området med projektinriktad verksamhet på 

bibliotek ser ut kommer jag att fokusera på fem olika delar där jag först kommer att 

presentera forskning kring olika föreställningar om projektverksamhet. Efter det följer 

exempel på forskning som visar hur den organisationsteoretiska modellen new public 

management fungerar och på vilket sätt den är sammankopplad med projektverksamhet 

på folkbibliotek. Efter det presenteras forskning kring hur projektarbete som arbetsmetod 

organiseras och används på folkbibliotek idag och hur projektformens olika genom-

förandefaser problematiseras. I den fjärde delen fokuserar jag på forskning som visar hur 

innehållet i projekten kan variera och avslutningsvis visar jag på studier som belyser 

några av de för- och nackdelar som finns med att arbeta i projektform på folkbibliotek. 
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Tanken med denna genomgång är att ge en någorlunda uppdaterad bild av vad som ligger 

till grund för och omger projektinriktad verksamhet på folkbibliotek och varför det kan 

vara viktigt att bedriva forskning på detta område.  

2.1 Forskning kring föreställningar om projektverksamhet 

Det finns många myter om hur det är att arbeta i projektform anser Blomberg (2003) som 

tar upp och analyserar några av dem i sitt arbete om projektorganisationer. Enligt honom 

handlar myterna om att projekt skulle vara en unik och avgränsad verksamhet, att projekt 

har eller bör ha fasta gemensamma och tydliga mål, att framgångsrika projekt är 

välplanerade, att projekt som håller tids- och kostnadsramar är framgångsrikt planerade 

och att projekt är en överlägsen organisationsform. I sin analys av dessa myter tar han hål 

på de, enligt honom, felaktiga föreställningarna. Han visar att jämförelserna mellan 

beskrivningarna av projekt och vad som faktiskt sedan sker i projekten inte alltid stämmer 

överens med varandra. I samband med detta kan det uppstå problem om projekten inte 

uppfyller och följer alla de specifikationer och krav som ställs på det och det kan då 

upplevas som ostrukturerat, kaosartat eller misslyckat. Eftersom projekt involverar 

människor menar Blomberg att projekt ibland kan vara oavgränsade i tid och rum och de 

kan ibland sakna både mål och detaljstyrning eller styras av mer övergripande mål som 

inte går ner på detaljnivå. Projekt kan även ändra inriktning under pågående process och 

de kan skapa både konflikter och handlingsförlamning likaväl som uppmärksamhet och 

entusiasm. Han förordar en referensram för projekt som innefattar en mer flexibel, 

dynamisk syn på den empiriska mångfald och de oplanerade skeenden som i realiteten 

kännetecknar arbetsformen (Blomberg, 2003).  

Liknande antaganden presenterar Larsson (2012). Projekt kan, enligt författaren, delas in 

i antingen ett struktur- eller processförhållande. Projekt som byggs upp efter struktur-

förhållande formas efter en mer fast och statisk syn på projektfenomen där planering, 

styrning och utvärdering värdesätts. Ett mjukare, mer flexibelt och processinriktat 

uppbyggnadssätt innebär att förväntningar, lärande och handling blir viktigare i 

projektverksamheten.  

Det processinriktade synsättet används mest frekvent i lärande organisationer dit folk-

bibliotek kan räknas. Synsättet kännetecknas av osäkra förkunskaper och mål som kan 

ändras om omständigheter gör det nödvändigt. Kunskapsbildning sker främst under 

genomförandet av projektet och förändringsresultatet blir i form av ny kunskap eller 

förståelse. Rationalitet uppnås i form av erfarenhet som kan användas i framtida projekt 

eller överföras till annan verksamhet. Projekt med strukturförhållandet präglas däremot 

av goda förkunskaper, fastställda mål som bör uppnås, kunskapsbildning som sker främst 

i projektets förberedelser, en förväntad slutprodukt och att effektiviteten i projektet mäts 

med hjälp av nyckelparametrar under projektets gång och avslutning (Larsson, 2012). 

Både Blomberg och Larsson tar upp frågor som kan hjälpa till att förstå att projekt som 

arbetsform kan uppfattas på olika sätt och att ett projekt som upplevs som kaosartat och 

ostrukturerat inte nödvändigtvis behöver uppfattas så i en annan kontext.  

Den andra förmodan handlar om olika drivkrafter eller begränsningar i projekt och hur 

de värdesätts. Larsson (2012) formar ett antagande om att projekt kan ha tre drivkrafter 

eller begränsningar; tid, pengar eller kvalitet. Han anser att det i ett projekt är viktigt att 

klarlägga vilken av dessa tre som är viktigast för att kunna driva projektet i den riktning 
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som avses på ett så effektivt sätt som möjligt. Han för fram att i mer kulturinriktade 

projekt är ofta de ekonomiska omständigheterna sådana att finansieringen måste vara klar 

innan ett projekt kan sjösättas vilket gör att begränsningarna i projektet styrs av pengarna, 

i alla fall i ett initialt skede, och där tid och kvalitet kan få komma i andra hand. 

Det tredje antagandet fokuserar på avslutning av projekt och hur implementeringen av 

projektets slutresultat kan tas till vara inom den mottagande organisationen, i detta fall 

biblioteksorganisationen. Larsson (2012) menar att för att veta vem som ska ta över 

förvaltningen av projektets resultat måste detta redan finnas med i direktiven vid 

projektets start. För att övergången ska bli så bra som möjligt bör mottagaren engageras 

i slutet av projektet för att säkerställa att kompetens finns för att överta projektets resultat 

och, om möjligt, kunna driva det vidare. Vidare framhåller Larsson att man måste veta 

vad som ska tas emot; kunskap, metoder eller strukturer. Man måste också veta hur det 

ska ske; med utbildning, manualer eller handledning. Till sist måste man veta vem som 

ansvarar för vidare förvaltning av projektet och när implementeringen ska äga rum 

(Larsson, 2012).  

2.2 Forskning om New public Management 

Biblioteken, precis som flera andra verksamheter i offentlig sektor finansierade med 

offentliga medel från stat eller kommun, har genomgått en omvandling mot mer 

marknadsanpassade styrmetoder kallade new public management. Författaren Joacim 

Hansson (2012) menar i inledningen av sin bok om folkbibliotek att biblioteken idag 

inordnar sig på en marknad och att biblioteken måste förhålla sig till en konkurrens-

situation som i hög grad påverkar hur de ser på sig själva och sin yrkesmässiga identitet.  
 

Biblioteken är idag mer marknadsanpassade och kundorienterade än de var för bara några 

decennier sedan vilket också bekräftas av Almqvist (2006) som i sin bok om new public 

management beskriver framväxten av NPM som idé, koncept och metod och hur de 

tankarna påverkar offentliga organisationers styrning, förvaltning och i dess förlängning 

deras dagliga verksamhet.  

 

New Public management, NPM, handlar om att offentlig sektor strukturerar sitt sätt att 

styra verksamheten efter en samling av idéer lånade från näringslivet och de privata 

företagens sätt att leda sina organisationer. Några av idéerna handlar om att 

konkurrensutsättning och marknaden ska styra hur verksamheten förvaltas och att 

kontraktsstyrning med exempelvis kvalitetsmätning och användarinflytande ska ha större 

inverkan på verksamheten. Slutligen ska styrprinciper som decentralisering och 

målstyrning införas i organisationens inre administrativa arbete. Organisationen 

strukturerar sig alltså efter ett målinriktat arbetssätt där målen ska verkställas av olika 

personalgrupper som har förhållandevis stor frihet att uppnå målen vars resultat sedan 

mäts och utvärderas. Detta synsätt innebär att verksamheten granskas utifrån olika 

parametrar där exempelvis saker som kostnad, produktivitet, effektivitet och kundnöjdhet 

kan ingå i syfte att uppnå vissa kvaliteter för att optimera organisationen (Almqvist, 

2006).  

 

Almqvist (2006) menar vidare att det i grundtanken med NPM finns en rad motsägelser 

som handlar om kund-, marknads- och decentralieringskonceptet. I en offentlig 

organisation kan det vara svårt att definiera vem som är kund. Det kan vara en enskild 

individ exempelvis som i kundvalsmodellen eller politikerna i beställare/utförarmodellen. 
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Hansson (2012) tar upp denna diskussion ur ett biblioteksperspektiv och menar att 

bibliotek ibland betraktar sina besökare som kunder och att de i den definitionen 

reduceras till enbart konsumenter av bibliotekets tjänster. Utifrån ägarperspektivet där 

medborgarna själva är ägarna så blir de, enligt NPM, märkligt nog kunder i sin egen 

organisation (Almqvist, 2006).  

 

Den andra motsägelsen ligger i marknadskonceptet där en marknad skapats genom 

politiska beslut, en kvasi-marknad som kan ha svårt att hävda sin legitimitet. Om man 

betraktar detta ur ett biblioteksperspektiv befinner sig sålunda biblioteken på en marknad 

där de bör marknadsföra sig för att kunna konkurrera om kunderna. Här visar Hansson 

(2012) att den traditionella norm- och värdebaserade identitet som offentliga institutioner 

brukat luta sig mot har omstrukturerats och bytts ut mot en mer marknadsmässig identitet 

där new public management har blivit en självklar del. Folkbiblioteken ägnar mer tid åt 

marknadsföringskampanjer idag där de försöker hitta det innehåll som gör det unikt och 

olika vägar att göra reklam för dem. Hansson menar att marknadsföringskampanjerna 

tenderar att fokusera på det ytliga och lättillgängliga och att bibliotekens andra, mer 

sociala funktioner får stå tillbaka för dem (Hansson, 2012). 

 

Den tredje motsägelsen finner man, enligt Almqvist, i att NPM tycks förespråka både 

centralisering och decentralisering samtidigt. NPM förordar att politiker ska ha större 

makt och styrning över förvaltningen men samtidigt hävdas att tjänstemännen och deras 

chefer bör få en större handlingsfrihet. 

 

För att projektverksamheten på bibliotek ska fungera kan den kräva extra tillsatta medel. 

Finansieringen av bibliotekens huvudsakliga verksamhet kan komma från flera olika håll 

beroende på vilken huvudman biblioteket har som kommun, stat, landsting eller stiftelse. 

Ekonomiska medel från huvudmannen säkerställer upprätthållandet av bibliotekets verksamhet 

som regleras av bibliotekslagen (Lundén, 2014).  

 

I hopp om att kunna utöka och bredda sina tjänster samt kunna erbjuda aktiviteter utöver 

ordinarie verksamhet kan bibliotek tidvis söka medel och finansiering från externa källor. 

Det finns projektstöd att söka på många olika håll bl.a. ur regionala och statliga fonder, 

från olika stiftelser eller föreningar, exempelvis biblioteksföreningen, och från privat 

näringsliv och fonder. Dessa medel är ofta förbundna att användas till projektinriktade 

aktiviteter som sker utanför ordinarie verksamhet, har ett klart fastställt syfte och ett 

begränsat tidsspann, vanligtvis på 1-3 år (Gärdén et al., 2010). Sandin (2011) betonar 

också i sin rapport om barnbibliotek och lässtimulans vikten av de projektbidrag som 

tillförs utifrån. Hon menar att de är vitala och avgörande, särskilt för de mindre projekten 

som görs lokalt. Bidragen tillför de små folkbiblioteken det tillskott som kan ge deras 

ordinarie verksamhet en extra dimension (Sandin, 2011). 

När biblioteket ansökt och fått sina medel beviljade byggs en verksamhet upp som man 

vet har en begränsad livstid. Detta förfaringssätt kan försvaras med att utveckling och 

förändringsarbete är en ständigt pågående process och att projektinriktad verksamhet på 

bibliotek passar in i det tankesättet (Alloh, 2015).  

 

I den forskningsrapport där Kann-Christensen jämfört de nationella strategier som gäller 

för finansiering av projekt på folkbibliotek i Danmark och Sverige visas att NPM alltjämt 

används i utformningen av ansökningsförfarandet där styrmedel som konkurrens-

utsättning, kostnadseffektivitet och reglerat projektinnehåll justerar vilka projekt som ska 

prioriteras när medlen fördelas (Kann-Christensen, 2011).  
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Som jag tidigare visat i min studie finns det både för- och nackdelar med detta sätt att 

från myndighetshåll så tydligt reglera villkoren för folkbibliotekens projektverksamhet. 

Det är fördelaktigt för folkbiblioteken att veta vilken verksamhet som prioriteras. De kan 

då förhålla sig till det både hur innehållet av biblioteksverksamheten ska utformas och 

vad som ska ges företräde åt i projektansökningarna. Några förmodade nackdelar kan 

vara att bibliotekens projektverksamhet riskerar att bli alltför likriktad och att inflytandet 

över projektinnehållet på lokalnivå försvagas och kan bli svårare att få anpassat till lokala 

förhållanden. 

2.3 Forskning om projektinriktad verksamhet på folkbibliotek 

Projektverksamhet i allmänhet byggs upp kring en tillfällig organisation och verk-

samheten som bedrivs inom projektet är av engångskaraktär. Begränsningar i form av tid, 

omfattning och ekonomiska resurser gör att projektens huvudsakliga mening är att driva 

verksamheten framåt med hjälp av en kortvarig kraftansamling. Hur man gör det och med 

vilka metoder är beroende av projektets syfte, mål, inriktning och innehåll menar Eklund 

(2009). Arbetsmetoden kräver att det finns en planering där mål och syfte med projektet 

finns presenterad, att det finns tid och medel avsatta att driva projektet, att det finns en 

projektledare som ansvarar för verksamheten och att en projektgrupp, som kan arbeta 

tillsammans och hjälpas åt med att hålla projektet levande, formeras. Reflektioner, 

redovisningar och utvärderingar av projektets framåtskridande ingår som en vital del av 

arbetet. Eklund delar upp projekt i olika kategorier och menar att vissa projekt kan övergå 

från en kategori till en annan eller att ett projekt kan överlappa flera olika kategorier 

(Eklund, 2009).  
 

Gärdén et al.(2010) delar också in projekten de undersökt i olika kategorier. Eftersom de 

forskat specifikt på biblioteksprojekt är de mer anpassade till folkbibliotekens verksamhet 

än Eklunds (2009) mer generella kategorier. Gärdén et al. beskriver projekt med fort-

bildnings- eller kunskapsinhämtningssyfte, projekt som berör utveckling, projekt med 

användaren i centrum eller projekt som utvecklar läsning, språk och skrivande.  

De metoder som använts i projekten kan handla om att finna lämpliga strategier för 

utveckling och skapa forum för diskussioner som kan bidra med att utveckla 

verksamheten. De kan även handla om att kompetensutveckla personal på bibliotek eller 

personal på andra institutioner som arbetar med barn och unga. Ytterligare arbetsmetoder 

kan vara att arbeta med uppsökande verksamhet utanför bibliotekets väggar eller att 

bygga upp strategier för samarbete mellan externa eller interna aktörer som exempelvis 

mellan skola och bibliotek (Gärdén et al. 2010).  

Ett annat sätt att betrakta projektverksamhet på folkbibliotek använder Sandin (2011). I 

sin rapport delar hon in projekt som fenomen i två olika kategorier där projekt benämns 

dels som metod för utveckling och dels som process där särskilt projektets 

tillbakablickande utvärdering ligger till grund för reflektioner av projektets resultat. I sin 

studie fokuserar hon på lässtimulerande projekt och forskar kring några av de arbets-

metoder som använts i dessa. Sandin menar att projekt som arbetsform kan tillföra 

folkbiblioteken många nya idéer. Enligt henne kännetecknas arbetsmetoden av tempo, 

kort existens och att den kan tillåta prövande och nyskapande verksamhet och medge 

möjlighet att både lyckas och misslyckas utan att det påverkar den ordinarie verksamheten 

allt för mycket eftersom den oftast sker utöver den, åsikter som även känns igen från 

Eklunds (2009) beskrivning av projektinriktad verksamhet. 
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2.4 Forskning om målgrupper och projektinnehåll  

Innehållet i projektbaserad verksamhet på folkbibliotek förhåller sig och styrs till största 

delen av bibliotekslagen men även av den lokala biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen 

ska biblioteken arbeta kunskapsförmedlande och verka för fri åsiktsbildning. Biblioteken 

ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Vidare ska biblioteken arbeta med särskilt 

prioriterade grupper som personer med funktionsnedsättningar, de nationella 

minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska och med läsfrämjande verk-

samhet för barn och ungdomar samt frågor om information, kommunikation och teknik. 

Trots bibliotekslagens kortfattade text är uppfinningsrikedomen nästintill oändlig när det 

gäller att tolka in vilka verksamheter och projekt som kan rymmas och genomföras inom 

bibliotekslagens ramar.  

 

Enligt Gärdén et al.(2010) är litteratur, skrivande och berättande vanligt innehåll i projekt 

och de kan syfta till att förbättra och stimulera förmågan att läsa, skriva eller vara 

språkfrämjande på annat vis. Företrädesvis är de riktade mot målgruppen barn och unga. 

Andra projektinnehåll kan handla om att arbeta mot språkliga minoritetsgrupper där 

innehållet ofta riktas mot integration eller att öka kunskapen om de kulturer som 

minoriteterna representerar genom att uppmärksamma den kulturen och informera om 

den till en svensk målgrupp. 

 

I det undersökta materialet är det mest frekventa projektinnehållet fortbildnings- eller 

utvecklingsprojekt där målet är att vidareutbilda personal, företrädesvis på folkbibliotek 

eller pedagoger som arbetar med litteraturförmedling, i olika frågor som berör 

verksamheten. Gärdén et al. nämner särskilt vidareutbildning i problematik kring barns 

läsning eller frågor som berör mångkulturell verksamhet (Gärdén et al., 2010). 

Mot vilka mål ska bibliotek och andra kulturinstitutioner, som har som uppdrag och syfte 

att arbeta med kunskap- och utvecklingsfrågor vända till allmänheten, rikta sitt arbete mot 

i framtiden? Forskning som undersöker i vilken riktning samhället förväntas förändras 

sker bl.a. hos Myndigheten för kulturanalys (2015) och de upplyser i sin rapport om 

samhällstrender och kulturanalys att det finns fem områden som kan påverka hur våra 

kulturvanor kommer att ändra sig i framtiden.  

Det första området handlar om att det svenska samhället utvecklas mot att bli alltmer 

heterogent. Vilket kan innebära att samhället blir mer urbaniserat och att 

inkomstklyftorna ökar. Det, i sin tur, kan få till följd att det skapas olika förutsättningar 

för kulturvanor.  

 

Enligt analysen medför det andra området att vi går mot ett mer deltagarstyrt samhälle, 

vi vill vara med och påverka och göra saker själva. Digitaliseringen gör att detta 

underlättas och fler kan delta och påverka kulturen. Det tredje området handlar om att 

kommunikation med bilder kommer att bli mer frekvent, vilket kan innebära att förmågan 

att tolka bilder och bilders budskap kan bli avgörande för hur kulturen upplevs.  

 

Kulturanalysen nämner att stora mängder data om vår kulturanvändning används till att 

anpassa kulturen till vår personliga efterfrågan som det fjärde området. Som en logisk 

följd av detta handlar det femte området om att kulturutbudet på internet individanpassas 

med hjälp av algoritmer som tenderar att göra att man fastnar i så kallade filterbubblor. 

Filterbubblor som hela tiden tar fram material som anpassats efter tidigare sökningar på 
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nätet och som gör att det kulturella utbudet man tar del av kan ha en benägenhet att bli 

både likformigt och enkelriktat (Myndigheten för kulturanalys, 2015). 

 

Nelke (2010) menar i sin bok om framtidsstudier att vikten av långsiktighet i arbetet med 

verksamhetsutveckling är nödvändig. Om man använder sig mycket av projekt som 

arbetsform för utveckling av verksamheten bör man tänka strategiskt och göra en 

planering som involverar aspekter som bevakning och analys av omvärlden, utformning 

av verksamhetsidéer, uppförandet av informationsstrategier och långsiktiga mål för 

verksamheten. Det är väsentligt att i förväg planera för hur genomförande, utvärdering 

och uppföljning ska gå till.  

Flera av de perspektiv som är viktiga att förhålla sig till för att verksamhetsutveckling ska 

bli kvalitativ, genomtänkt och framgångsrik åskådliggörs av Nelke. Hon konstaterar hur 

viktigt det är att göra en analys av de behov som kan finnas bland de målgrupper som 

använder folkbiblioteket och att folkbiblioteken lägger tid på att bevaka omvärlden, följa 

bloggar och läsa in sig på litteratur så att man kan ta ställning till nya influenser i samhället 

och använda sig av dem när man planerar verksamhetsutveckling och projektidéer (Nelke, 

2010).  

Jag menar att folkbiblioteken troligtvis har ett bättre utgångsläge att lyckas i sitt arbete 

att utveckla den projektinriktade verksamheten om innehållet i den bättre avspeglar de 

faktiska behov och intressen som de särskilt prioriterade målgrupperna har än att driva 

verksamhet som inte återger detta. I skenet av den framtidsforskning som finns anser jag 

att man anta att projektinriktat arbete på folkbibliotek kan komma att fortsätta hjälpa 

biblioteken att utveckla sin verksamhet och att den kommer att styras in mot mer 

deltagarstyrd och aktiv verksamhet med en vidare mångkulturell inriktning där kritisk 

medie- och informationskunnighet (MIK) kommer att spela en större roll.  

2.5 Forskning om fördelar respektive begränsningar med 
projektverksamhet på folkbibliotek 

Några av de fördelar som finns med att arbeta i projektverksamhet på folkbibliotek 

belyses initierat i många av de avhandlingar och studier som behandlar ämnet och flera 

av dem har redan omnämnts i min studie. Möjlighet till samarbete, utbyte av erfarenheter, 

kunskapsutveckling och utsikten att få experimentera nämns som några fördelar med 

arbetssättet. Samtidigt diskuteras även några av de begränsningar som arbetsformen för 

med sig. Limitationerna kan handla om hur verksamheten kan organiseras långsiktigt eller 

hur finansieringen av projekten ska gå till så att de blir så produktiva och kostnads-

effektiva som möjligt. 

Enligt Gärdén et al.(2010) kan biblioteken, genom att använda sig av projekt som 

arbetssätt utveckla och bredda verksamheten. Projektverksamheten kan exempelvis 

hjälpa till att skapa en tydligare identitet av biblioteket och utveckla delaktighet mellan 

användare och bibliotek. Ett prisbelönat exempel på sådant projekt finns från Halland, 

Konsten att synliggöra bibliotek. Projektet handlade om hur man kan arbeta med 

identitetsutveckling och marknadsföring på folkbibliotek. I utvärderingen av projektets 

process framkom att projektets mål och aktiviteter behöver vara tydliga och styras ganska 

strikt för att alla mål ska uppmärksammas under projektets gång. Samtidigt upplevde 

deltagarna att den frihet de fick att i projektet driva egna aktiviteter sporrade dem att vara 

mer företagsamma och drivande. Återkopplingar var viktiga för att samsyn mellan 
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projektdeltagare och projektledning skulle råda vilket ökar förtroendet för projektet 

(Eliasson & Jansson, 2011).  

 Då arbetsformen bygger på tillfälliga organisationer med temporärt och ofta 

undersökande innehåll, samtidigt som det sker under begränsad tid, kan det vara lätt att 

plocka upp och arbeta med ett innehåll där olika strömningar och trender kan få utrymme 

att prövas (Eklund, 2009; Sandin 2011). Sandin (2011) påvisar också projekt som något 

som sker utöver det vanliga och liknar dem vid fyrverkerier som lyser upp i 

biblioteksverksamheten. Eftersom projekten oftast inte ställer krav på att verksamheten i 

dem ska bli permanent kan man, enligt Sandin, experimentera och testa idéer och metoder 

för att se om de fungerar ute i verksamheten. I ett långsiktigt perspektiv kan sådant arbete 

leda fram till mer varaktiga och kvalitetsutvecklade verksamheter (Sandin, 2011).  

I projekt kan också finnas utrymme för diskussion av samtids- och demokratifrågor där 

nya kontaktytor skapas utåt samhället biblioteket verkar i (Gärdén et al., 2010). En tydlig 

trend idag är tvärfrågor som syftar på att arbeta i projekt med interkulturella förtecken, 

jämställdhetsaspekter eller tillgänglighetsperspektiv. En av anledningarna till att de projekten 

har större chans att få sina ansökningar godkända hos statens kulturråd är att de uppfyller de 

sökvillkor som myndigheten fastställt (Statens kulturråd, 2016). 

Bland de mest signifikanta fördelarna som omnämns i forskarrapporterna om 

projektverksamhet är skapandet av nätverk mellan olika bibliotek. Om detta redogör både 

Sandin (2011) och Gärdén & Nowé Hedvall (2014) för i sina respektive rapporter. 

Deltagarna i KUB-projektet nämner specifikt att möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan 

olika folkbibliotek stimulerar både personalens kunskapsutveckling och genererar idéer för 

att utveckla projektverksamheten. Gärdén & Nowé Hedvall menar sammanfattningsvis 

att bibliotekarierna i KUB-projektet uppfattade att projektverksamheten även hjälper till 

att stärka och befästa folkbibliotekets identitet utåt (Gärdén & Nowé Hedvall, 2014). 

När det gäller några av de problem och nackdelar som arbetsformen med projektinriktad 

verksamhet kan föra med sig så är frågan om kontinuiteteten i verksamheten en del av 

detta. Eftersom organisationen är tillfällig och temporär kan det få till följd att projekten 

avlöser varandra utan att möjligheten till att kunna reflektera och ta till vara den nya 

kunskap som projekten genererar finns. Nilsson & Hultman (2004) forskar om lärande 

och förändring i organisationer och visar där att olika projekt sällan kopplas samman och 

influerar varandra som man vanligtvis tror och hoppas att de ska. Samtidigt påpekar de 

att projekt har möjligheter att forma en arena där resonemang och tankar kring utveckling 

och förändring kan resoneras kring, men att det måste skapas utrymme för det (Nilsson 

& Hultman, 2004). Liknande resonemang förs även i KUB-rapporten som nämnts tidigare 

(Gärdén & Nowé Hedvall, 2014).  

 

Sandin menar vidare i sin undersökning att projektverksamheten kan riskera att bli en 

punktinsats som saknar långsiktighet. Hon visar på att man kan undvika detta genom att 

i efterhand göra utvärderingar av projektens långtidseffekter där alla inblandade parter får 

delta. Hon tar upp ett projekt där detta gjorts och resultatet från den utvärderingen visar 

att nätverksskapandet och bibliotekens styrdokument ansågs vara viktiga delar för 

upprätthålla långsiktighet i projektverksamheten (Sandin 2011).  

En annan problematik som Sandin påtalar är att projektverksamheten på folkbibliotek 

tenderar att knytas till ett fåtal engagerade personer och att projekten står och faller med 
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deras kunskap och engagemang. Den omständigheten kan vara försvårande för projektets 

fortlevnad om någon bibliotekarie slutar sin tjänst eller inte orkar driva projektet vidare. 

Ytterligare svårigheter kan vara att innehållet i projektverksamheten är styrda av villkor 

och direktiv som finansiärer satt upp. I detta finns även ett inslag av konkurrens där bästa 

projektidé med rätt uppfyllda villkor i ansökan blir det projekt som får sina anslag 

beviljade. Kann-Christensen (2011)  forskar om denna problematik i en studie där hon 

jämför den danska och svenska modellen för projektfinansiering. Hennes forskning visar 

att myndigheter brukar en strategi där villkoren för projektansökningar används som 

styrmetoder så att projektverksamheten ute på folkbiblioteken följer den kulturella policy 

som fastställts av myndigheten. Hennes undersökning ställer frågor kring villkoren för 

folkbibliotekens projektverksamhet och vilka möjliga följder som myndighetsstyrningen 

över verk-samheten kan få i form av alltför likriktad verksamhet och svagt inflytande över 

projektinnehåll på lokalnivå.  

3 Teoretisk ram 

Nedan följer en beskrivning av mitt teoretiska ramverk där jag kommer att utgå från 

grundad teori som har sin utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt till det empiriska 

materialet. Ur bearbetning, kodning och analys av materialet kan teman, begrepp och 

kategorier uppkomma som i analysprocessens slutskede kan vara med och forma 

hypoteser och teorier ur desamma. Mitt teoretiska ramverk omfattar även analysverktyg 

hämtade ur new public management samt teorier om lärande och förändring i 

organisationer.   

3.1 Grundad teori 

Grundad teori utgår från ett induktivt perspektiv vilket har sin utgångspunkt i det 

specifika som i sin tur kan leda till det allmänna och generella. Det är en teori som har 

sitt ursprung i data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. Grundad teori är i realiteten mer en metod som visar att det 

finns en nära anknytning mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin. 

 

I grundad teori samlas det empiriska materialet in och kodas för att generera teman, 

kategorier och begrepp. Målet är att kunna utforska relationer mellan kategorierna och på 

så vis utveckla och skapa hypoteser om samband mellan de olika kategorierna. Detta sätt 

att samla in empiriskt material och sedan analysera data växelvis kallas iterativt.  

 

Det finns vissa basverktyg eller redskap som används i analysprocessen i grundad teori 

och de är teoretiskt urval, kodning, teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser. Det 

teoretiska urvalet används i syfte att finna kategorier och deras egenskaper och därigenom 

visa hur deras ömsesidiga förbindelser kan ingå i en teori. Vid kodning av det insamlade 

materialet kan man använda sig av flera olika sätt och valet här föll på den variant som 

stödjer sig på två huvudsakliga former av kodning som kallas initial kodning och selektiv 

eller fokuserad kodning. Initial kodning handlar om att i detalj koda det inkommande 

materialet för att man ska få ett första intryck av det. Här är det viktigt att ha ett öppet 

sinne och att generera så många nya idéer som möjligt i ett försök att skapa mening ur det 

insamlade materialet. I den selektiva eller fokuserade kodningen bör man lägga större 

tyngd vid de vanligaste koderna och de som man anser ger mest information. Här kan 
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man även kombinera om olika initiala koder med varandra för att kunna bedöma data på 

ett annat och annorlunda vis. Kodningen av det insamlade materialet är en av de viktigaste 

processerna och handlar om att sätta etiketter, åtskilja, sammanställa och organisera data.  

 

Teoretisk mättnad uppstår när det inte längre framkommer någon ny information vid 

kodningen av data eller vid insamlingen av data till studien. När den uppstår är svårt att 

definiera utan måste utgå från varje specifikt forskningsfall. Kontinuerliga jämförelser är 

det sista redskapet och det handlar om en process som hela tiden iakttar ett nära samband 

mellan de data och begrepp som bildas så att överensstämmelsen mellan begreppen och 

de teman som formats, med sina indikatorer, inte går förlorad. Genom att man har fokus 

på ständig jämförelse av de företeelser som kodas under ett visst tema underlättas 

utvecklingen av en teoretisk diskussion av temats innehåll (Wildemuth, 2009; Bryman, 

2011). 

Detta iterativa arbetssätt kommer att hjälpa mig att sortera, koda och sammanställa mitt 

empiriska material så att jag kan formulera hypoteser och dra slutsatser från det insamlade 

underlaget allteftersom det sammanställs. Eftersom jag kommer att hålla samtalen med 

informanterna med någon veckas mellanrum finns tid att transkribera materialet som 

förberedelse för den initiala kodningen som kommer att ge en första indikation och 

överblick på vad det empiriska materialet innehåller. 

3.2 Teorier kring new public management 

Med stöd i dessa teorier kommer jag att kunna visa på vilket sätt idéerna kring NPM hör 

ihop med projektverksamheten i folkbibliotekets organisation och hur den påverkas av 

dessa idéer genom att i analysen av det empiriska materialet redogöra för de delar där 

new public managements teorier om konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll 

är mest synliga. Verktygen från new public management kan användas för att klarlägga 

vad begreppen, i samband med projektverksamheten på folkbibliotek, kan betyda ur ett 

mer teoretiskt perspektiv.    

Konkurrensutsättning, kontraktstyrning och kontroll är centrala delar av NPM och de 

teorierna inverkar på offentliga organisationers styrning. Almqvists hypoteser är att 

konkurrensutsättning, där man exempelvis tävlar om kunderna på en marknad, kan bidra 

med en förbättrad produktivitet där mest värde för pengarna skapas. Likaledes ger 

konkurrensutsättning högre effektivitet med mer kostnadseffektiva verksamheter. Detta 

kan i sin tur leda till att offentliga medel sparas, speciellt om det finns ett inslag av upplevt 

konkurrenshot mot verksamheten (Almqvist 2006). 
 

Enligt Almqvist (2006) kan offentliga organisationer i användandet av kontraktsstyrning 

även spara pengar, specialisera sig, vara mer av beställare av tjänster eller mer flexibla 

och självständiga genom att kontraktera ut delar av verksamheten på privata aktörer. För 

biblioteksorganisationen kan det exempelvis handla om att låta privata aktörer konkurrera 

om att få driva bibliotek ute i kommunerna, att i projekt välja att lägga ut verksamhets-

driften på en kontrakterad projektledare eller höja kompetensen i ett projekt genom att 

projektanställa en specialutbildad projektmedarbetare. 

 

Den tredje teorin handlar om att offentliga organisationer bör välja att rikta sin 

verksamhet mot ett mer decentraliserat styrsätt. Fyra argument för decentralisering 

utkristalliseras i Almqvists teori. Det rör sig om inre effektivitet, yttre effektivitet, 

motivation och kompetens. Inre effektivitet handlar om att decentralisering leder till att 
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organisationens resurser används bättre. Den yttre effektiviteten säger att organisationen 

kan anpassa sig bättre till förändringar som sker lokalt. Det tredje argumentet, motivation, 

handlar om att decentralisering leder till en ökad drivkraft inom organisationen eftersom det 

leder till högre medbestämmande. Kompetensargumentet visar att en decentraliserad 

organisationsstruktur leder till att medarbetarnas kompetens och skicklighet bättre tas tillvara 

i organisationen (Almqvist, 2006).  

 

Orsaken till att teorier från new public management finns med som analysverktyg är att 

de kan hjälpa till att förklara på vilka sätt de mer marknadsorienterade uppfattningarna 

sätter sin prägel på och inverkar på folkbibliotekens projektverksamhet. Här är särskilt de 

ekonomiska villkoren för projektverksamheten i fokus tillsammans med synen på hur 

projektverksamhet kan styras på det mest effektiva sätt utifrån den bakgrund som new 

public management ger vid handen. I teorierna finns en inställning som visar på att 

konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll kan användas för att, bland annat, 

granska att produktiviteten nyttjas på det mest effektiva och ekonomiskt mest fördelaktiga 

sättet inom organisationen. Teorierna visar också att ett mer decentraliserat styrsätt gör 

att organisationens resurser används på ett mer optimalt vis, vilket i sin tur, kan kopplas 

samman med teorierna om lärandevillkor som presenteras i nästa avsnitt.  

3.3 Teorier om lärande och förändring i organisationer 

För att kunna sammanfoga sambandet mellan informanternas upplevelser av projektinriktad 

verksamhet och utvecklingsinriktat lärande på ett mer tydligt vis behövs teorier som visar att 

så kan vara fallet. Teorierna om lärandevillkor kommer i detta fall att användas som ett 

verktyg som på en mer teoretisk nivå analyserar och klargör begrepp kring vad som begränsar 

och främjar lärande och vad som kan motivera individer att vilja lära sig i samband med 

projektinriktad verksamhet på folkbibliotek.  

Lärandevillkor kopplas, enligt Ellström (2004) till de betingelser i en organisation som 

underlättar eller försvårar lärande på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Betingelserna 

kan vara av strukturell karaktär med koppling till materiella, kulturella eller sociala strukturer 

eller relaterade till aktörers bakgrund och subjektiva förutsättningar, handlingar och samspel.  

 

Faktorer som begränsar eller möjliggör lärande kan, enligt författarna, handla om 

uppgifternas lärandepotential, dess komplexitet, handlingsfrihet och kompetenskrav. 

Objektiv handlingsfrihet och subjektiva förutsättningar hos individ eller grupp anses 

nödvändiga för att uppnå full lärandepotential. Ökad handlingsfrihet och lärande i 

arbetsuppgifter och arbetsprocesser kan underlättas om de enklare uppgifterna och 

processerna i arbetet standardiseras och ett utvecklingsinriktat lärande ökar om anställdas 

förmåga till delaktighet tas tillvara inom organisationen.  

För att öka individers motivation att vilja lära sig anses en arbetsplatskultur som präglas 

av kritiska reflektioner över vad som sker i verksamheten och vad som uppnås eller inte, 

vara en bra grogrund för detta. En tolerans för olikheter där förtroende mellan 

arbetskamrater och ledning och jämlika relationer på arbetsplatsen finns ökar viljan för 

att lärande ska kunna åstadkommas. Oklarheter och målkonflikter behöver inte alltid vara 

av ondo utan kan tvärtom utgöra pådrivare för utvecklingsinriktat lärande. Närvaron av 

förändringstryck från omvärlden skapar möjligheter till utveckling och lärande inom 

organisationen där stödet från ledningen och hjälpen från formell utbildning ger utrymme 

för progression och utvecklingsinriktat lärande (Ellström & Hultman, 2004).  
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Anledningen till att dessa teorier har valts ut är att de redogör för och förklarar hur 

lärandevillkor kan utöva inflytande på den kultur som råder på en arbetsplats och hur 

dessa villkor kan handskas med för att utveckla lärandet inom en organisation. I teorierna 

återges ett synsätt som visar på att en arbetsplats som präglas av handlingsfrihet, 

delaktighet och som ger möjlighet att kritiskt kunna reflektera över verksamheten gynnar 

utveckling och lärande inom organisationen. Frågan är om detta synsätt även återges i 

folkbibliotekens sätt att arbeta med projektinriktade verksamhet ute på fältet eller om 

verkligheten skiljer sig från teorin. På vilket sätt teorierna avspeglar sig i det empiriska 

materialet redovisas i studiens resultat.  

4 Metod 

Jag har i min studie använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

som grund. Som metod för bearbetning och analys av det empiriska materialet har jag 

valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2008; Wildemuth, 2009).  

4.1 Insamling av material 

Avsikten med min uppsats är att undersöka vilka uppfattningar folkbibliotekarier kan ha 

om att arbeta i projektform där både dess fördelar och begränsningar exemplifieras. Jag 

avser även att undersöka hur de bedömer att ett projekt kan anses framgångsrikt samt hur 

de anser att projektverksamhet kan införlivas i ordinarie biblioteksverksamhet.  

För att försöka besvara dessa frågor har jag valt att genomföra fem semistrukturerade 

intervjuer med bibliotekarier och projektledare vid folkbibliotek. Fyra av dessa har varit 

med och initierat minst ett biblioteksprojekt och även haft ansvar för dess genomförande 

och avslutning. En av dem har aldrig drivit något projekt på bibliotek men har varit med 

som deltagare i ett större biblioteksprojekt, vilket var avgörande för hennes deltagande i 

studien.  

 

I syfte att kunna göra en studie av de upplevelser som informanterna hade av projekt som 

arbetsmetod ansåg jag det viktigt att ha med både de bibliotekarier som hade erfarenhet 

av projektarbete och de som saknande erfarenhet inom området. Informanterna bestod av 

fyra kvinnor och en man i varierande åldrar och med olika befattningsgrad inom 

folkbiblioteksorganisationen. 

   

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer som kvalitativ metod är vanlig i forskning 

som riktar in sig på att besvara frågor som kan handla om att förstå olika fenomen och 

handlingsmönster. Metoden kan även användas för att besvara frågor som rör människors 

sätt att samtala, utbyta tankar eller deras reaktion på något (Bryman, 2011).  

Som förberedelse för intervjuerna läste jag in mig på de olika dokument som fanns 

tillgängliga runt de projekt som informanterna var delaktiga i och jag läste även in mig 

på litteratur och avhandlingar som berörde forskningsområdet.  

 

Intervjufrågorna utformades så att de syften och mål jag ställt upp i min problemformulering 

skulle ha möjlighet att kunna uppnås. Frågorna formulerades med målet att de skulle vara så 

öppna och tillåtande som möjligt så att informanterna hade möjlighet att kunna styra samtalet i 

den riktning de själva ville. Detta ansåg jag var viktigt eftersom jag var medveten om att som 

intervjuare kommer jag vara den som styr situationen och i själva intervjusituationen kan man 
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förstå och uppfatta saker på olika sätt. För att undvika alltför hög grad av styrning och 

subjektivitet är det betydelsefullt att informanterna upplever att de har någon form av kontroll 

i situationen (Trost, 2010).  

4.2 Etiska avvägningar 

Genom de mail som skickats ut inför bokning av intervjuerna med informanterna 

uppfylldes informationskravet. I mailet presenterades undersökningens syfte och där 

upplystes informanterna även om att allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt 

samt att de kommer att vara anonyma i själva studien. I mailet framkom också att 

deltagandet var frivilligt och att informanten hade möjlighet att avböja deltagande helt 

eller hade möjlighet att avstå att svara på vissa frågor i samband med intervjun (Bryman, 

2011). Bokningarna av intervjuerna gjordes sedan via telefon eller i direkt personlig 

kontakt med informanterna. 

4.3 Urval 

Jag har använt mig av ett målstyrt urval av informanter som ska passa in i mitt projekt. 

Bryman (2011) menar att urvalet till en undersökning som har ett specifikt syfte eller mål 

kan använda sig av ett målinriktat urval för att ha möjlighet att belysa en viss 

frågeställning som är relevant just för den urvalsgruppen. Eftersom det är fråga om icke-

sannolikhets urval finns det även en medvetenhet om att de inte kan anses representera 

en hel population eller yrkesgrupp och att det därmed kan bli svårare att dra generella 

slutsatser utifrån det material som framkommer i undersökningen.  

 

Jag har valt att intervjua folkbibliotekarier som arbetar på olika bibliotek och som har 

olika erfarenheter av att arbeta i projektinriktad verksamhet. Verksamheten i projekten är 

också helt skilda. Detta val gjorde jag för att få en bredd i det empiriska materialet 

eftersom jag eftersträvade att undersöka arbetsformen i sig och inte dess innehåll. Två av 

informanterna arbetar dock med liknande projekt fast på två separata bibliotek. Nackdelen 

med detta urval kan vara att informanternas erfarenheter blir alltför varierande och att det 

kan vara svårt att hitta samband och likheter i det empiriska materialet. Ett alternativ till 

förfaringsättet hade kunnat vara att välja informanter som alla arbetade med samma 

projekt men då kunde jag riskera att få problem med konfidentialiteten och ett empiriskt 

material som saknat nyans och bredd i vissa frågor. Det kunde därmed ha gjort jämförande 

iakttagelser svårare att genomföra.  

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet utgör grundläggande kriterier för att få en överblick av kvaliteten 

i en undersökning. Alternativa kriterier för bedömning av en kvalitativ studie kan vara att 

använda sig av tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier 

som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Begreppet äkthet delas också in i delkriterier som inbegriper rättvis bild, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). 

  

För att min undersökning ska vara så tillförlitlig och trovärdig som möjligt har jag följt 

de regler som gäller för en kvalitativ studie byggd på intervjuer. För att ge en så rättvis 

bild av de olika erfarenheter och uppfattningar som finns hos folkbibliotekarier har jag 

valt att intervjua biblioteks- och projektpersonal som arbetar på olika folkbibliotek. 
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Informanterna har även ansvar för skilda arbetsområden och har olika befattningsgrad. 

Deras kön, personliga ålder och verksamma år på bibliotek varierar på samma sätt.  

I mina förberedelser inför intervjuerna har jag valt att grundligt informera mig om den 

forskning som finns på området. Vid intervjutillfällena har jag varit noga med att ge 

informanterna tid och möjlighet att samtala uttömmande om sina erfarenheter. I min 

analys av det empiriska materialet har jag valt att visa utdrag ur intervjuerna så att 

pålitligheten och transparensen ökat.   

Med anledning av antalet intervjuade är jag medveten om att samtalen med dem inte kan 

räknas som representativa för en hel yrkesgrupp och att det är med varsamhet man drar 

alltför generaliserande slutsatser ur resultatet. 

4.5 Tillvägagångsätt 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt i min 

insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Den utgår från ett induktivt 

perspektiv och försöker förstå den sociala verkligheten på ett subjektivt men ändå 

vetenskapligt sätt.  

Kvalitativ innehållsanalys kan ha olika inriktningar och jag har till största delen utgått 

från den mer konventionella metoden men det finns även inslag av den mer riktade 

innehållsanalysen. I den riktade metoden utgår forskaren från relevanta forskningsrön 

och/eller teorier kring ämnet och dess problemställningar. I det empiriska materialet söker 

sedan forskaren efter teman och lösningar på dessa.  

Den konventionella innehållsanalysen däremot kan starta redan vid insamlandet av det 

empiriska materialet och det analyseras fortlöpande för att undersökningen ska kunna 

generera koder som i sin tur hjälper till att utforma teman, begrepp och kategorier. I mitt 

fall handlade det om att få kunskap om de upplevelser och erfarenheter som bibliotekarier 

har kring att arbeta i projektform och hur jag med hjälp av deras erfarenheter och 

upplevelser kan bilda olika koder och teman som i ett senare skede kan analyseras. 

Eftersom inte alla teoretiska hypoteser fanns på plats vid insamlandet av det empiriska 

materialet påbörjades sålunda en process där materialet kodades utan färdigformulerad 

teori eftersom alla samband och hypoteser ännu inte blivit bekanta. Detta sätt att samla in 

empiriskt material och sedan analysera data växelvis kallas iterativt och ingår alltså i den 

mer konventionella analysmetoden (Wildemuth, 2009).  

4.1.1 Förberedelser 

När mål, syfte och metod bestämts för undersökningen låg fokus på att klargöra vilka 

personer som skulle intervjuas. Valet föll på att hålla informanterna inom ett relativt 

begränsat geografiskt område där de lätt kunde nås via kommunala färdmedel utan att det 

tog alltför lång tid i anspråk.  

 

Efter ett omsorgsfullt sökande via internet på olika biblioteks hemsidor, Facebook sidor 

eller biblioteksbloggar hittades några lämpliga kandidater för intervjuer. Valet av 

informanterna baserades på informationen som fanns på respektive biblioteks hemsida 

där speciellt presentation kring pågående eller avslutade projekt avgjorde vilka som 

ansågs lämpliga att intervjua. Selektionen av informanterna gjordes alltså efter ett 

målinriktat eller målstyrt urval (Bryman, 2011). 
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Bibliotekarierna kontaktades via mail med frågan om de var intresserade av att delta i en 

studie och om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Ett mail sammanställdes att utgå 

ifrån, som emellertid anpassades efter varje informant eftersom de alla hade lite olika 

utgångspunkter in i studien (Bilaga I). Exempelvis hade en projektledare valts ut för 

intervju, som inte var bibliotekarie, och presentationsmailet omformulerades så att det 

skulle passa de förutsättningar som just den informanten hade. 

  

Vartefter bibliotekarierna svarade bokades tider in för intervjuer och de genomfördes med 

ca en veckas mellanrum. Eftersom det var så pass lång tid mellan varje intervjutillfälle 

fanns tid att transkribera intervjuerna och koda materialet. Genom att söka och hitta olika 

centrala begrepp utifrån de samtal som förts byggdes koderna upp och olika teman 

började skönjas i materialet.  

 

Intervjuguiden utformades med tanke på att låta bibliotekariernas egna föreställningar 

kring olika aspekter av projektarbete på bibliotek komma till tals. Eftersom ett 

semistrukturerat arbetssätt användes, där informanten hade möjlighet att berätta på ett 

ganska fritt sätt under ordnande former, så byggde intervjuguiden (Bilaga II) på några 

stora huvudfrågor tillsammans med relativt många följdfrågor (Bryman, 2011; Trost, 

2010 ). 

4.1.2 Presentation av Informanterna  

Nina, den första informanten som kontaktades för intervju, är barnbibliotekarie och 

verksam på heltid vid ett mindre folkbibliotek på en liten ort. Informanten har arbetat som 

bibliotekarie i åtta år och har även en bakgrund som förskollärare. Informanten hade inget 

större projektarbete igång just då men hade erfarenhet av arbetsformen eftersom hon varit 

involverat i ett större läsprojekt när hon var verksam vid ett annat bibliotek.  

 

Den andra informanten, Nora, arbetar heltid som bibliotekschef vid ett mindre bibliotek 

och har arbetat två och ett halvt år som bibliotekarie med inriktning mot vuxna. Hon var 

involverad i ett biblioteksprojekt som omfattar flera bibliotek i regionen.  

 

Den tredje informanten, Niklas, arbetar heltid som bibliotekarie på ett ganska stort 

bibliotek på en större ort. Informanten arbetar med fackböcker och är projektledare i två 

stora projekt.  

 

Den fjärde informanten, Nettie, är projektledare för ett större biblioteksprojekt i ett 

mindre samhälle. Informanten är kommunikatör och har ingen tidigare erfarenhet av att 

arbeta på bibliotek.  

 

Den femte informanten, Nanna, är heltidsanställd bibliotekschef vid ett mindre bibliotek 

på en relativt liten ort. Informanten har arbetat tre år som bibliotekarie och har inga 

projektarbeten på gång för tillfället men har en ganska omfattande programverksamhet 

med flera olika externa samarbetspartners. Hon har även erfarenhet av att ha varit med 

som deltagare i ett större biblioteksprojekt.  

4.1.3 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes på respektive informants arbetsplats. Tanken med detta var att 

mötas i en avspänd och välbekant miljö för informanterna och för att få en överblick över 
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vilken omgivning och miljö de arbetar i. Syfte var att få en bättre kontext och förståelse 

för de slutsatser som intervjuerna gav vid handen (Bryman, 2011). Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter. Intervjuerna spelades in på en lugn och avskild plats på respektive 

bibliotek via en Ipad med god ljudkvalitet. Transkriberingen av intervjuerna slutfördes 

med hjälp av dator.    

4.1.4 Bearbetning av materialet  

Vid transkriberingen av det insamlade materialet användes en metod där allt som sades 

skrevs ner så ordagrant och korrekt som möjligt. Enligt Bryman så kan man behöva 

redigera bort verbala tics och fylla i ofullständiga meningar där det anses nödvändigt för 

att man ska förstå vad intervjupersonen säger. Samtidigt är det angeläget att inte ändra i 

innebörd eller bakomliggande mening för mycket eftersom man kan tappa betydelse eller 

göra texten onödigt perfekt så informantens personliga sätt att uttrycka sig försvinner 

(Bryman, 2011). Med tanke på detta valde jag att, så långt det gick, avstå från att redigera 

för mycket i intervjuerna och det som sades skrevs ner ordagrant. 

 

Efter transkriberingen bröts det empiriska materialet ner för att kunna göra en initial 

kodning. Varje intervju gicks igenom, vartefter de var klara och jag markerade de ord och 

meningar i samtalet där olika idéer och aspekter av att arbeta i projektform framkom. Jag 

använde mig av idéburna ord och uttryck i mina rubriker i kodningsmatrisen som 

exempelvis våga pröva nytt, inspiration till nya idéer och ökat kollegialt samarbete 

(Wildemuth, 2009).  

 

För att hitta de koder som låg mer dolda i långa textstycken där informanten självmant 

vandrat vidare i sitt berättande och tagit upp angelägenheter som inte följde 

intervjuguidens linje, gick jag tillbaka till varje intervjutranskribering och plockade ut de 

textdelar som innehöll liknande meningar, kontexter och samspelsmönster för att koda in 

dem under de teman där de passade in. Exempelvis kodades de delar i samtalen som 

handlade om att förmedla kunskap på olika sätt in i ett tema och de upplevelser och tankar 

som rörde sig kring samarbete i projektarbete kodades in i ett annat tema.  

 

Till slut hade det framkommit ett ganska klart mönster i det empiriska materialet och jag 

tyckte att det var dags att göra en mer selektiv kodning där fokus låg på de vanligaste 

förekommande erfarenheterna. Av de mönster som framträtt tycktes de viktigaste vara 

bibliotekariernas överlag positiva upplevelser av att arbeta i projektform och deras mer 

ambivalenta hållning till arbetsformen.  

 

Eftersom jag ville få en bättre överblick av dessa mönster strukturerades en ny 

kodningsmatris upp där de mer positiva upplevelserna av att arbeta i projektform kodades 

i teman som jag, exempelvis, benämnde; projektarbete för egen utveckling, projektarbete 

för variation eller projektarbete för mer samarbete. De mer ambivalenta upplevelserna 

kodades in i egna teman där innehållet i några av dem koncentrerade sig på uppfattningar 

där tid, kompetens, förväntningar och ekonomi spelade stor roll.      

5 Resultat  

I det empiriska materialet har det framkommit ett antal erfarenheter som visar att 

informanterna upplever att det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta med 
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projekt på folkbibliotek. I samtalet med bibliotekarierna delade de med sig av i sina egna 

upplevelser av att arbeta med projektverksamhet och deras egna föreställningar kring 

detsamma. Informanterna har på något sätt kommit i kontakt med projektverksamhet på 

bibliotek, antingen genom egen erfarenhet som deltagare i ett projekt, där någon annan 

höll i trådarna eller som medansvarig i projekt. Informanterna har även erfarenhet som 

projektledare och övervakare av projekt. Så även om folkbiblioteket som informanterna 

arbetar vid inte har något pågående projekt för tillfället så har de kommit i kontakt med 

sådan verksamhet någon gång i sitt yrkesliv. Detta gör att de vet vad de talar om och de 

kan relatera till sina erfarenheter vilket gör att deras reflektioner kan ge en rättvis och 

autentisk bild av deras upplevelser av projektverksamheten. Citat hämtade från 

intervjuerna används för att belysa särskilda upplevelser och för att öka transparensen av 

det insamlade intervju-materialet. Vid varje utdrag från samtalen finns respektive 

informants fiktiva namn för att särskilja vem som sagt vad. 

 

Det som var mest slående i resultatet var att det så tydligt framkom en så tudelad syn på 

projektverksamhet och vad det kan innebära att bedriva sådan verksamhet på bibliotek. 

Dels hade informanterna olika uppfattningar om verksamheten sinsemellan men sedan 

fanns det i det personliga resonemanget en ganska kluven föreställning om arbetsformen 

som var intressant att få ta del av. 

5.1 Uppfattningar om fördelar  

Folkbibliotekariernas erfarenheter har delats in i olika nivåer i de olika temakategorierna. 

Resultatredovisningen av dessa erfarenheter startar vid och utgår från det personliga 

planet med fokus på yrkesrollen som bibliotekarie och omfattar sedan arbetsplatsen och 

arbetsmiljön på det lokala folkbiblioteket. Därefter följer upplevelser av närsamhället och 

samarbete utåt med andra lokala aktörer följt av erfarenheter på en mer generell nivå där 

upplevelser som rör biblioteks- och samhällsutveckling i stort berörs. 

5.1.1 Fördelar på individnivå 

Vid redovisningen av detta tema där yrkesrollen som bibliotekarie är i fokus har jag tagit 

några exempel ur de upplevelser som framkommit. Sammantaget i detta tema finns det 

upplevelser och erfarenheter där informanterna, exempelvis, menar att möjligheten att få 

vara med och styra innehållet i projekten utifrån egna intressen och att projektformen 

erbjuder arbetsuppgifter utöver det vanliga gör det till en positiv arbetsform. I samtalen 

framkommer också att bibliotekarierna upplever att arbetsformen ger ett bra arbetsklimat 

där de har möjlighet att vara aktiva och utveckla nya personliga kunskaper. Andra viktiga 

beståndsdelar är att arbetsformen anses ge utrymme för glädje, att den öppnar upp för 

karriärmöjligheter och bibliotekarierna ger uttryck för att erfarenheterna av arbets-

metoden ger dem mod anta nya utmaningar.  

  

När det gäller det personliga planet så anser informanterna att det viktigaste för dem när 

det kommer till viljan att arbeta i projekt är att de då får möjlighet att kliva ur ramarna 

och att det händer något utöver det vanliga på arbetsplatsen. Informanterna uttrycker sig 

också att de tycker det är ”roligt” och ”jättekul” att arbeta i projektform och Nina 

beskriver det kortfattat som ”Jag känner mig glad”. Det finns en erkänsla hos av dem att 

arbetsformen ger variation och kan erbjuda en omväxling från det ordinarie biblioteks-

arbetet.  

 



21 

 

Informanterna ser också fördelar med att vara de som initierar och driver projekt eftersom 

de då har möjlighet att forma projektet efter egna intressen. ”Det blir mer positivt när 

man arbetar med något som engagerar en själv” menar de. Exempelvis hade en av 

bibliotekarierna arbetat i ett större läsprojekt för romska barn under några år och hon 

upplevde det som givande med möjlighet att forma innehållet tillsammans med de 

inblandade barnen och hon, som bibliotekarie med inriktning mot barn och ungdomar, 

fick arbeta med frågor hon ansåg viktiga. En annan av informanterna har stort intresse i 

It-teknik och datorer och ansvarar för ett projekt som har just den inriktningen. 

  

Andra fördelaktiga upplevelser med att driva projekt anser informanterna vara att de 

personligen kan se sina egna framsteg. De tycker att de lär sig mycket själva, vågar mer 

och att arbeta i projekt ger dem en ökad självkänsla. En av informanterna uttrycker det så 

här: 

 
Dels har man det här med att driva projekt som fler borde få göra och öva på och det är 

ju en sån sak som att varje gång man håller på med ett projekt så växer man. Man har 

blivit starkare i sin roll på något sätt, hur man kan tänka kring olika saker (Niklas). 
 

De nämner också att arbetssättet gör att de håller sig aktiva och att det är viktigt när man 

driver projekt, samtidigt som de påpekar att kunskapen om att kunna hålla i ett 

projektarbete ger övning och färdigheter som är lämpliga att ha i chefsposition, alltså att 

erfarenhet av projektverksamhet kan öppna upp för framtida karriärmöjligheter.   

5.1.2 Upplevelse av arbetsglädje och kunnande  

I dessa teman upplevs de mest betydelsefulla erfarenheterna av projektformen vara att få 

utbilda människor och möjligheten att via arbetsformen nå ut till speciella grupper. 

Erfarenheter av att kunna få dela kunskap och samarbeta med kollegor, ge upplevelser till 

andra och få arbeta i en arbetsform där man kan dela intresse med likasinnade anses också 

viktiga. Likaså menar informanterna att arbetet i projektform ger möjlighet att få tid att 

utveckla nya idéer och att kunna driva biblioteksverksamheten framåt. Positiv 

återkoppling från andra och tredje part är också något som upplevs som väsentligt och 

bidrar till ett gynnsamt arbetsklimat. 

 

Teman där ett pedagogiskt anslag finns med, som att ha möjlighet att undervisa och sprida 

kunskap till andra, har en stor betydelse för viljan arbeta i projekt. För att förtydliga så 

menar informanterna projekt som har ett klart inslag av lärande, exempelvis projekt där 

man lär ut programmering till barn och unga eller projekt med läsfrämjande syfte. Med 

andra menar informanterna de som deltar i projekten. Informanterna är överens om att 

detta är en del som ingår i biblioteksuppdraget och där bibliotekslagen är väldigt tydlig. 

   

Informanterna upplever att projektarbete ger möjlighet att satsa extra på vissa enskilda 

grupper som exempelvis flickor i teknik- och dataprojekt och nyss anlända nysvenskar i 

integrationsprojekt i syfte att göra de medverkande mer delaktiga i närsamhället. Även 

ett mer bakomliggande mål med projekten kan anas, som handlar om att öka andelen 

kvinnor på högre tekniska utbildningar eller ge invandrare större möjligheter att komma 

in i svenskt samhälle och in på svensk arbetsmarknad.  

 

Informanterna ser sig själva inte bara som de som ska lära ut utan tycker att de lika gärna 

kan vara de som lär sig eller att de genom dialog med de medverkande i projekten lär av 

varandra. Kollegialt lärande och kollegialt delande är en annan viktig erfarenhet liksom 
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möjligheten till samarbete både med kollegor som med yrkesmänniskor utanför 

biblioteksfären. En av informanterna beskriver det så här: 
 

Det är viktigt det här med att vi kompletterar varandra, alltså man ser ju olika saker och 

ja jag tror, det är kul. Och jag har aldrig känt att, det att, du är inte bibliotekarie utan att 

alla ser att vad roligt att du har en annan kompetens (Nettie). 

 

En annan informant menar: 

 
Man kan inte ha en verksamhet om man inte, har alltså, om det bara är jag som kan det 

här och så slutar jag, så dör allting. Så jag försöker blanda in de andra, ju mer vi får egna 

grejor så kan vi arbeta mer med att, många har ju olika kreativa skapar- kompetenser, så 

det är ju bara att haka på där man känner sig bekväm och så (Niklas). 

 

Informanterna beskriver att de tilltalas av att man i ett projektarbete omges av andra som 

delar samma intresse och att det är socialt stärkande för gruppsammanhållningen och bidrar 

till arbetsglädjen på arbetsplatsen. Ytterligare fördelaktiga upplevelser är den positiva 

feedback man får, menar informanterna, den bidrar till att de vill fortsätta arbeta på det 

här viset. En av informanterna uttrycker detta såhär: 

 
Ibland ger det stort genomslag med artikel i tidningen och i någon blogg som snappar upp 

vad som händer, om det är en mamma som skriver någonstans. Det är klart att det blir en 

bekräftelse. Jag har väl inget bekräftelsebehov men man blir ju glad om det kommer 

tillbaka för det lyfter dig ju upp (Nina). 
 

När informanterna reflekterar vidare över vad projektverksamhet kan bidra med och som 

gör att deras inställning till arbetsformen ökar menar de att biblioteket blir en kraft att 

räkna med. De framhåller att efterfrågan på bibliotekets tjänster ökar och därmed tilltar 

chanserna att locka nya människor till biblioteket. Informanterna nämner också att 

projektverksamheten ger fler idéer, visar att man vågar pröva nya saker och att 

arbetsformen stimulerar och ger mersmak: 

 
En stor styrka är att vi har det här någonstans på väggen ”att våga testa nytt”. Att våga 

misslyckas, att våga pröva. Man måste göra projekt som är lite utöver det som man från 

början tänker att det här kanske vi inte kommer att klara av för att utvecklas. Lär vi oss 

hälften så mycket som vi trodde kommer ändå så mycket ha hänt (Niklas). 

5.1.3 Fördelar med samarbete närsamhälle och folkbibliotek   

I dessa teman återfinns erfarenheter som visar på det ökade samarbete som uppstår mellan 

folkbiblioteket och nätverk i närsamhället genom arbete i projekt och att det samarbetet 

kan göra skillnad. Med skillnad menar informanterna att det tillför någon ny funktion 

eller ny kunskap till närsamhället som gör det fördelaktigt för någon målgrupp i 

biblioteket eller närsamhället. Informanternas erfarenheter är också att det genom 

projektarbete uppstår nya kontaktytor utåt och skapas ett kulturellt tillskott i närsamhället. 

De menar vidare att biblioteket visar att man har en omvärldsbevakning genom att arbeta 

med projekt och att det genom dem även ges tid för reflektion över verksamhetsutvecklingen. 

  

En erfarenhet som visade sig ha en stor betydelse för informanterna är möjligheten att 

projektverksamhet öppnar upp för nya kontaktytor i närsamhället. Informanterna menar 

att biblioteket i projektverksamheten blir en faktor som knyter ihop olika samarbets-

partners som näringsliv, skola, föreningsliv och kommun. Genom projekten skapas nya 

nätverk vilket gynnar många intressenter i den lokala bygden. Särskilt i mindre 
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kommuner, där kontaktvägarna är kortare, kan nätverken byggas upp med ganska spontan 

kommunikation, som en av informanterna beskriver det: 

 
Att prata med folk i en liten kommun är, alltså så här, det har jag ju lärt mig att här är det 

att nätverka(sic) och samtala, att skolan ligger jättenära, 300 m bort, så istället för att 

maila så går jag dit och pratar direkt.- ”åh, men är det du som är bra på 3d-skrivaren?”  

”-ja, det är jag.” Alltså det mötet och att ta kontakt på det viset har jag aldrig gjort innan 

(Nettie). 

 

På de folkbibliotek där informanterna arbetar finns lokala nätverk uppbyggda som 

underhålls på lite olika vis. De anses viktiga för bibliotekets roll som medaktör i närsamhället 

och de hjälper till och möjliggör mycket av bibliotekens utåtriktade verksamhet.  

 
Jag tycker alla former av utåtriktad verksamhet är väldigt roligt. Det ger ju väldigt 

mycket. Vi har börjat med författarbesök nu och då samarbetar vi med folkbildningsrådet 

i vårt samhälle. Annars hade inte det varit möjligt. 

- Vad är folkbildningsrådet?  
Det är alla folkbildnings och studieförbund så det är ABF och det är en massa olika som 

finns här så då samarbetar vi med dom(Nanna). 

 

De utomstående aktörernas insatser lyfts fram i samtalen med informanterna. Att kunna 

ta hjälp av frivilliga krafter i projektverksamheten anser informanterna vara värdefullt. 

Informanterna menar att de kunskaper som externa aktörer kan ta med sig till biblioteket 

är viktiga i sammanhanget och främjar samarbetet med dem. Som exempel nämner de 

kunskap i programmering som används i workshops för barn och ungdomar. Genom hjälp 

utifrån kan sådan projektverksamhet genomföras. Informanterna är samtidigt medvetna 

om att externhjälp ibland kan kosta pengar och att det måste beräknas in när man gör en 

budget över projektverksamheten. Så här beskriver en informant det: 

 
Scratchverkstaden satte vi (åldersgräns) 7-12 år på och vi hade externhjälp till det 

eftersom programmerings kunskap inte ingår i vår kompetens …. Och det är väl där man 

märker att biblioteken inte alltid behöver kunna allting själva. Sen kan man inte alltid 

köpa in hjälp, tjänst utifrån, men till event för att uppmärksamma går det bra(Niklas). 

 

En annan erfarenhet som informanterna reflekterade över var att biblioteksprojekt kan ge 

biblioteket en god image utåt. Att projekten visar bilden av att biblioteket är en plats där 

det händer intressanta, spännande och tankeväckande saker och att det genom det 

kännetecknet kunde skapas ett större förtroende för bibliotekets verksamhet utåt det 

lokala samhället. 

5.1.4 Fördelar på generell och övergripande nivå 

På ett mer övergripande plan finns aspekter på projekt som enligt informanterna främjar 

viljan att delta i projektverksamhet och det är utsikten att projektet är nyskapande och 

ligger i framkanten samt ger status utåt. Informanterna erfar också att om projektarbete 

ingår i bibliotekariers tjänst kan kvalitén på projekten säkerställas.  

 

Vid intervjuerna gjordes gällande att bibliotekets verksamhet kan vara en kraft att räkna 

med i samhällsutvecklingen, som en informant förmedlar på detta vis: 

 
... och att man ska vara lite mer öppen för såna (sic) här idéer. ”Ja, men de här kan vi nog 

inte genomföra i verksamheten. ”- Ja, men vi kan ju göra ett projekt kring så kan vi se sen 

då”. Man måste vara en spjutspets om man vill ha utveckling i raskare takt så är det, det 
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här man måste hålla på med. Lite mer experimentellt. Projekt är en bra form för att driva 

något väldigt tydligt framåt (Niklas). 

 

En viktig tanke var också att kvalitén på projekten skulle kunna höjas om projektarbete 

fanns inom tjänsten istället för att den skulle skötas utöver ordinarie arbetsuppgifter vid 

biblioteket.  

5.2 Uppfattningar om begränsningar 

Här samlas teman som belyser de mer ambivalenta erfarenheter som informanterna hade 

kring projektinriktade verksamhet där särskilt deras upplevelser av otillräcklig 

kompetens, höga prestationskrav, begränsningar i samarbetet med ideella krafter och 

svårigheter med att använda projektens resultat i verksamheten redogörs för.   

5.2.1 Bristande erfarenhet av projektverksamhet bland personalen 

Informanterna upplevde att ofta att kunskapen om projektverksamhet fanns hos för få 

personer i personalstyrkan och att det gjorde arbetet sårbart. Flyttar någon kan kunskapen 

försvinna från arbetsplatsen. De menar vidare att projekten inte har möjlighet att växa 

eftersom kunskap och kompetens om projektet finns hos för få medarbetare. 

  
Och det kommer framöver bara vara ett fåtal personer som är duktiga på det. Det är svårt 

att skala upp det eftersom det är så få som kan det.  Det är ju en risk att nyckelkompetens 

flyttar, blir lockade av andra och så flyttar de. Då kan ju en kommun tappa all kompetens. 

Något man måste vårda (Niklas). 

 

Upplevelsen att det inte finns tid att lägga ner i projekt var vanlig bland informanterna. 

Tid kan innebära att man har inlagt i sin tjänst att leda och utveckla projekt på bibliotek. 

En av informanterna uttrycker att: 

 
På många bibliotek är det så att det bara är jag som kan det och gör inte jag den vanliga 

verksamheten så gör ingen annan det. Då blir det svårt att ta till sig projekt för det finns 

ju väldigt få tjänster som ser ut som så, att jag har biblioteksansvar halvtid och halvtid 

håller jag på med olika projekt, inskrivet i min tjänst och när ett projekt slutar så börjar 

ett nytt då. Ofta är det ju så att man ska hitta rum för det i sin ordinarie tid då. Det är väl 

den stora utmaningen att få låta projekt ta lite tid (Niklas).  

 

Informanterna menar alltså att det inte finns tid avsatt för att kunna hantera 

projektverksamhet utan att den tid det tar att driva ett projekt måste skötas vid sidan av 

ordinarie arbetsuppgifter vilket påverkar deras vilja att arbeta i projekt negativt. 

Här kan dock märkas en nyansskillnad, den av informanterna, Nettie, som arbetar som 

projektledare med visstidsanställning säger att tiden för henne innebär en begränsning i 

arbetet, att ett år som anställningen löper på, är för kort tid för att hon ska känna att hon 

kan göra skillnad. 

 

Informanterna framhöll vidare att det inte bara var att sätta igång med projekt hur som 

helst, de vill ha mer kunskap innan de sätter igång och att allt är genomarbetat innan så 

det blir ett bra projekt. Nanna säger att ”Man måste ju redovisa att man gjort något bra 

för pengarna. Och det kan ju bli lite stressande i sig”. Hon menade att hon inte hade helt 

kontroll på hur man gör, hur man söker ekonomiska medel och var man söker dem. Detta 

resonemang avslutades sedan med att hon insåg sin egen yrkesroll och vad hon är bra på, 

som att faktiskt söka rätt på den information hon behöver. Vad hon också tog upp var 
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frågan om hur mycket energi det skulle ta från henne att behöva leta efter rätt instans för 

att finna de medel och projektanslag som hon hade idéer kring och att det i sig kunde göra 

att hon drog sig för att ens försöka.  

5.2.2 Stress och för små rum 

Återkopplingen från projektverksamheten upplevdes som något positivt av 

informanterna. Men de diskuterade även återkopplingen som en stressfaktor där de kände 

att de måste leva upp till en viss kvalitetsnivå och gärna överträffa den i nästa projekt.  

  
Ja jo, det kan vara lätt att bränna sitt krut i båda ändar. Att man blir så engagerad så man 

inte vet var man tar vägen till slut. Och får man dessutom bra feedback ifrån lärare eller 

andra pedagoger eller från kollegor och det kan ju verkligen växa. Det har jag märkt, det 

kan bli stressigt och det är ju inte så bra heller. I långa loppet (Nina). 

 

Bibliotekens lokaler diskuterades också och här fanns uppfattningen hos informanterna 

att det ibland inte finns rum rent fysiskt för projekt – biblioteket är för litet och 

biblioteksrummen är för små för att kunna rymma några större projekt.  

5.2.3 Begränsningar i samarbete mellan närsamhälle och folkbibliotek 

Informanterna såg samarbete med utomstående och ideella krafter som något värdefullt 

och viktigt för att bredda projekt och få in fler krafter i biblioteket. De uppmärksammade 

även några av de problematiserande upplevelser som sådant samarbete kan leda till där 

saker som att arbete tillsammans med ideella krafter kan göra projekt sårbara därför att 

man vet inte när intresset tar slut eller hur mycket man kan kräva av de frivilliga krafterna.  

 

Informanterna upplevde även oro över att kvalitetsmässigt sämre genomförda biblioteks-

projekt kunde ge biblioteket en negativ framtoning utåt där sådana projekt gör att 

allmänheten tappar intresse för verksamheten. 

 
Nu handlar det väl om att man ska vara öppen för influenser och allmänheten, det är ju 

dom som ska komma hit. Är de helt ointresserade av sån(sic) här verksamhet kan vi lägga 

ner den eftersom det inte är det som är intressant här. Man får känna av lokalsamhällets 

behov och vad de vill göra samtidigt som man inte kan vara för populistisk heller (Niklas). 

5.2.4 Begränsningar med projekt som arbetsmetod 

Informanterna uttryckte även ganska kritiska åsikter mot projekt som arbetsmetod och 

hade funderingar över den egentliga nyttan med projekt. Informanterna upplevde att det 

kunde vara svårt att omsätta resultaten från projektverksamheten ut i ordinarie 

verksamheten. De uttryckte farhågor som att projektarbete är mycket arbete för lite 

resultat och där resultatet som uppnås kanske inte kan användas eller att man inte förstår 

hur det ska användas i verksamheten. En informant uttrycker det så här: 

 
Jo regionbiblioteket jobbar ju mycket så med projekt och jag tycker ibland att det är ju så 

här att så startar man ett projekt, det är lite prestige i projekt också, och så startar man ett 

projekt och så gör man det ett tag och sen så utmynnar det i en rapport som den här 

då(visar en rapport hon läser just nu) och ja sen är det inte så mycket med det, så då tänker 

jag: ”vad är meningen?”(Nanna). 

 

5.3 Uppfattningar om framgångsrika projekt 
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I frågan om vad informanterna uppfattar bidrar till att ett projekt kan anses lyckat, är 

avsikten att informanternas egna uppfattningar som ska komma till tals. Även om 

uppfattningarna i frågan inte är så talrika så belyser den några av de erfarenheter och 

upplevelser de har av detta och som kan vara av vikt vid en diskussion av problemet. 

 

I samtalen framkommer att det för informanterna är viktigt att projekten samlar ett stort 

intresse och gärna ett större deltagarantal. Ibland har intresset varit så stort, påpekar några 

informanter, att alla som velat delta i ett projekt helt enkelt inte har fått plats. Detta faktum 

upplevdes med blandade känslor där det stora intresset för projektet upplevdes som 

positivt men där nödvändigheten att behöva begränsa antalet deltagare upplevdes som 

något negativt. Informanterna önskade att de hade större möjligheter att ta emot alla som 

ville vara med. 

 

Även att projekt uppmärksammats positivt i media med, exempelvis, en artikel i tidningen 

eller via uppmuntrande kommentarer i sociala media ansågs som lyckade av 

informanterna. Likaså om det varit låg omkostnad i samband med projektverksamheten 

så uppfattar informanterna det som ett incitament för hur lyckat projektet varit.  

 

Informanter anser också att tillförandet av ny kunskap är en viktig del för att ett projekt 

ska anses lyckat. Vilken sorts kunskap eller vem som fått kunskapen till del uppfattas 

olika beroende på vilket projekt informanterna anspelar på men det kan handla om egen 

nyvunnen kunskap, att de själva förmedlat kunskap till någon annan eller att de delat 

kunskap med en annan kollega.  

 

Ökade engagemang och den mer intensiva kontakten som skapas mellan kollegor under 

arbetet i projekt gör att informanterna erfar att de kan kännas lyckade. Genom 

projektarbetet upplever informanterna att de även hittat nya arbetsformer som de kan 

använda i sin verksamhet och det anser de är ett skäl till att de projekten kan anses som 

lyckade.  

 

Informanterna erfar också att om de arbetat med projekt vars innehåll sticker ut och som 

verkar fylla ett behov hos lokalsamhället anses som framgångsrikt. Informanterna 

framhåller vidare att upplevelsen av att få vara lite experimentell i projektarbetet även gör 

det mer lyckosamt. 

5.4 Uppfattningar om projekts övergång till mer regelmässig 
biblioteksverksamhet 

Inom detta område menade informanterna att implementeringen av projekt in i den 

ordinarie verksamheten på folkbiblioteket bäst kan ske om det är projektets mål redan 

från start. En informant beskriver det så här: 

 
 Idén är ju att det ska vara integrerat i ordinarie verksamhet. Ja det är ju den absolut största 

utmaningen. Det är ju då det sätts på prov om vi har lyckats. Sen måste ju inte allting vara 

ett tydligt resultat men jag tänker mig att den här typen av verksamhet kommer att vara 

en omistlig del av det nya biblioteket. Och då måste det vara inne där, det ska vara 

naturligt att fortsätta med det på det nya biblioteket (Niklas). 

 

Hans mål var alltså redan vid projektstart att innehållet i det projekt han håller i skulle 

leva vidare i ordinarie verksamhet. Han har även haft möjlighet att planera in och anpassa 



27 

 

rummet, utbilda personalen samt avpassa innehållet så det stämmer med olika 

målgrupper. Han har också hunnit utarbeta lämpliga arbetsmetoder som svarar mot de 

mål som finns uppsatta för verksamheten.  

 

Informanterna har alltså tänkt vidare över hur man ska föra in just utvecklingsprojekts 

verksamhet så att den blir en del av vanlig biblioteksverksamhet. De menar att man kan 

planera och arbeta igenom sin projektverksamhet, så att den ska kunna fortsätta att 

fungera utan deras stöd, genom att verka för att göra verksamheten mer oberoende av 

deras insatser. Informanterna menar dock att projektverksamhet alltid kommer att behöva 

någon som ansvarar över det för att den ska kunna fortsätta hållas i gång.  

 

Informanterna arbetar mycket med förberedelser, lansering och reklam för att deras 

projektverksamhet ska kunna införlivas i den ordinarie verksamheten. Beroende på vad 

för sorts projekt det handlar om kan det vara i behov av utåtriktad marknadsföring för att 

kunna fungera, alltså att lokalsamhället vet hur man använder den tjänst som erbjuds. Ett 

exempel på detta är biblioteksprojektet ”Mer-öppet på bibliotek” vilket går ut på att öka 

allmänhetens tillgång till biblioteket även efter dess stängningstid. 

 

En annan reflektion från informanterna handlar om att verksamhetsinnehållet även måste 

marknads-föras in i personalgruppen så att ansvaret för verksamheten kan delas mellan flera i 

personalen. Funderingar fanns också om verksamhetsinnehållet kan passa in i någon 

annans verksamhet än bibliotekets, där exempelvis ansvaret för att driva projektet vidare 

lämnas över på ett studieförbund eller en förening. Ytterligare förslag för att kunna 

implementera verksamheten var att helt enkelt skala ner projekten och låta den flytta in i 

ordinarie programverksamhet på folkbiblioteket. 

6 Tolkning och diskussion  

Problemställningen för uppsatsen var att undersöka de upplevelser och erfarenheter som 

bibliotekarier på folkbibliotek kan ha i samband med arbete i projektinriktade verksamhet. 

Jag kommer här att analysera det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska ramverk 

som jag ställt samman.  

6.1 Fördelar med biblioteksprojekt som arbetssätt  
 
Inledningsvis kan sägas att informanterna, som jag samtalat med i denna studie, upplever 

att de i arbetet med projektverksamhet fått möjlighet att använda sig av hela vidden av 

sitt yrkeskunnande. De poängterar att det i projektformen ges tillfälle att arbeta utifrån 

pedagogiska och didaktiska perspektiv med möjlighet att undervisa andra, förbättra sin 

egen kunskap och att dela kunskap i dialog med andra. Dessa erfarenheter kan stämma in 

på de teorier om utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet som Ellström (2004) redogör för. 

Han menar att arbetsprocesser som främjar handlingsfrihet, autonomi, i arbetet också 

gynnar utvecklingsinriktat lärande likväl som att anställdas motivation till lärande ökar 

om det ingår moment där kritiska reflektioner och möjlighet att påverka vad som ska 

uppnås ingår. Projektinriktad verksamhet på folkbibliotek kan även räknas som en 

processinriktad arbetsform vilken står friare i förhållande till ordinarie verksamhet, som 

Larsson (2012) påpekar, och kan därmed upplevas som mer autonom och självstyrande 

än reguljär verksamhet, vilket informanternas egna upplevelser tydligt visar.  
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I projektarbetet ges det också möjlighet att utveckla och fördjupa samarbete med kollegor 

på samma arbetsplats och kollegor på andra bibliotek. Informanterna värderar även de 

kontakter som de knutit med externa medarbetare och experter från andra verksamheter 

som skola, föreningsliv, studieförbund och näringsliv högt. I projektverksamhet upplever 

de också att det utvecklas förutsättningar för att skapa nätverk som i förlängningen kan 

leda till att fler framtida samarbeten i utvecklingsprojekt på biblioteket kan uppkomma. 

Dessa erfarenheter bekräftas också av Ellström (2004) som visar att respekt och tolerans 

för olikheter samt jämlika relationer på arbetsplatsen måste finnas för att goda 

utvecklings- och lärandemiljöer ska kunna skapas. I teorierna kring new public 

management finns också tankar om att en mer decentraliserad styrning med yttre 

effektivitet gör att en organisation bättre kan anpassa sig till lokala förändringar. Mer 

samarbete mellan olika aktörer i närsamhället och formandet av lokala nätverk inom 

biblioteksorganisationen kan anses som nödvändiga för folkbibliotekets fortlevnad och 

utveckling och blir då del av en strategi som kan förstås i ett NPM perspektiv. 

Folkbibliotekarierna ser sig själva som en kraft att räkna med i lokalsamhället och anser 

sig vara förändringsbenägna och att de i projektinriktad verksamhet lättare kan arbeta mer 

riktat gentemot vissa målgrupper eller inom vissa kunskapsfält vilket gynnar det mer 

informella lärande på orten de verkar i. 

 

Om projektverksamhet uppfattas som nyskapande och kreativ anses den extra värdefull 

av informanterna, den blir då en statushöjande faktor utåt som ger folkbiblioteket en mer 

prestigefylld plats i samhället. I detta sätt att tänka ligger ett mått av konkurrens mellan 

andra bibliotek eller annan verksamhet som tävlar med biblioteket om 

samhällsinvånarnas uppmärksamhet. Detta sätt att se på projektverksamhetens följder kan 

härröras från NPM perspektivet om att konkurrens ger mer värde för pengarna. Värdet i 

det här fallet blir då att genom att själva skapa möjligheterna att driva de mest 

eftertraktade och nyskapande projekten ökar bibliotekets attraktionskraft i konkurrens 

med andra folkbibliotek eller i konkurrens med andra verksamheter som exempelvis 

bedrivs av idrottsföreningar eller andra organisationer (Almqvist, 2006; Hansson 2012).  

 

För att folkbibliotekariernas insats ska räknas som värdefull och höja deras motivation att 

genomföra projektverksamheten vill de ha respons från omgivningen i form av 

erkännande och återkoppling. Den sortens bekräftelse kan komma från flera håll både av 

de som deltar i projekten, från kollegor och medarbetare eller från media. Den kan även 

komma från personer högre upp i förvaltningen som chefer i kommunen eller från 

regionbiblioteket. Dessa upplevelser kan också bekräftas av teorierna hos Ellström (2004) 

som menar att en arbetsplatskultur som stödjer verksamhetsutveckling och där positiv 

respons från arbetskamrater och ledning är vitala för motivationen att vilja driva det 

utvecklingsinriktat lärande som projektarbete kan innebära.   

6.2 Begränsningar med biblioteksprojekt som arbetssätt 
 

I informanternas mer negativa upplevelser av att arbeta i projektinriktad verksamhet ingår 

exempelvis erfarenheter som behandlar kompetens hos personal och medarbetare, ekonomiska 

aspekter, osäkerheten i kontinuiteten kring samarbete med ideella krafter eller vad kvalitativt 

sämre projekt gör med bibliotekets image utåt.  

 

Informanterna framförde i sina upplevelser att sårbarheten i att driva projekt ökade om 

kompetensen fanns koncentrerad hos bara några få i personalstyrkan. De upplevde att det 
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kunde göra arbetet extra känsligt ifall någon blev sjuk eller valde att byta arbetsplats. 

Almqvist (2006) styrker detta sätt att tänka i kompetensargumentet som ingår i new public 

managements syn på decentraliserad organisationsstruktur där personalens skicklighet 

och kvalitet bättre ska tas till vara i organisationen. För att det ska fungera bör personalen 

få utbildning i de kompetenser som saknas via stöd från organisationens ledning med 

målet att uppnå full lärandepotential, vilket Ellströms teorier om lärande i organisationer 

visar (Ellström, 2004).  

 

När det gäller ekonomiska aspekter på projektinriktad verksamhet så handlar det ofta om 

att, i new public managements anda, se till att verksamheten får optimal valuta för 

pengarna. Att vinna i konkurrensen om projektmedel är avgörande för att projekt ska 

kunna startas och det gäller att ha överblick och veta vilka villkor som måste uppfyllas 

för att kunna få ta del av verksamhetsbidrag. Som jag redan nämnt i studien finns det en 

del problem när det gäller det här förfarande där myndigheter och organisationer använder 

det som ett styrmedel för att reglera vilket projektinnehåll som ska prioriteras och vilka 

bibliotek som därmed får ta del av dessa medel (Almqvist, 2006; Kann-Christensen, 

2011).  

 

Att arbeta tillsammans med ideella krafter innehåller alltid en liten osäkerhetsfaktor men 

utgör också en möjlig grund för samarbete utåt samhället biblioteket verkar i och det 

ökade samarbete med externa aktörer som näringsliv och föreningsliv erbjuder, kan vara 

avgörande för att folkbibliotek ska kunna bedriva viss verksamhet. Det tillskott som dessa 

aktörer ger i form av frivilligt arbete, extra medel eller kunnande gynnar båda parter.  Det 

kan visserligen vara svårt att, i alla lägen, upprätthålla kontinuitet i verksamheten, 

eftersom det inte går att ställa samma krav på frivilliginsatser som på anställd personal. 

Almqvist (2006) menar i sina teorier om new public management att den yttre 

effektiviteten i en decentraliserad organisationsstruktur är rustad för förändringar som 

sker lokalt. Det kan ju finnas en annan samarbetspartner som kan ta vid om det första 

samarbetet avslutas.  

 

Att kvalitativt sämre projekt skulle skada folkbibliotekets image är mer problematiskt att 

förhålla sig till. Man måste veta vad som räknas som ett kvalitativt sämre projekt innan 

det kan analyseras ordentligt. Blomberg (2003) visar i sina tankar kring projekt att projekt 

i praktiken kan upplevas som ostrukturerade, oplanerade och lätt kaosartade utan att för 

den skull räknas som misslyckade. Folkbibliotekets image omfattas också av fler aspekter 

än bara det som ett sämre genomfört projekt ger och påverkan blir troligtvis inte så stor 

att det ger genomslag över övrig verksamhet. Viktigt kan i detta sammanhang vara att 

kritiskt reflektera över den egna verksamheten och se över vad som behöver förbättras till 

nästa projekt, något som Ellström (2004) betonar i sina teorier om lärande i 

organisationer. Att sedan kunna tillvarata personalens kompetens för utveckling av 

verksamheten är angeläget och ligger i organisationens intresse. Här har både arbetstagare 

och arbetsgivare ett ansvar där arbetsgivaren ska erbjuda möjligheter för 

kompetensutveckling samtidigt som arbetstagaren bör ta egna initiativ och påtala det som 

behöver utvecklas, både i verksamheten och på individnivå (Almqvist, 2006).    

6.3 Lyckade projekt 

De faktorer för lyckade projekt som informanterna ansåg var viktiga handlade om att 

projekten samlar ett stort intresse från allmänheten och deltagarna och att de 

uppmärksammats positivt i media. De ekonomiska aspekterna ansågs viktiga och särskilt 
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om projekten har låg omkostnad. Om projekten tillfört ny kunskap eller i sig själva varit 

nyskapande eller gett möjlighet att kunna experimentera upplevdes de som lyckade. 

Slutligen upplevdes det positivt om projekt skapat ökat engagemang och samarbete 

mellan kollegor samt tillfört nya arbetsformer till verksamheten.  

 

Att framgångsrika projekt samlar intresse eller är omskrivna i medier är inte en säker 

variabel för att mäta lyckade projekt. Larsson (2012) nämner att bedömningar av om ett 

projekt varit framgångsrikt kan variera över tid och är därför vanskligt att bedöma i ett 

för tidigt skede. Men att projekt uppmärksammas kan vara positivt och hjälpa till att stärka 

både folkbibliotekets legitimitet och dess identitet utåt samhället det verkar i vilket 

bekräftas både av teorin om yttre effektivitetsfaktorn i new public management 

(Almqvist, 2006) och av teorier kring projekt och deras framgångsfaktorer som nämns 

hos Larsson (2012).  

 

Framgångsfaktorn i form av låg omkostnad i projekt har också en tydlig koppling till 

teorierna från new public management. Att spara pengar genom att ha låga omkostnader 

i projekt responderar enligt Almqvist (2006) med tanken att inre effektivitet innefattar 

kontroll över och tillvaratagande av organisationens resurser på ett både produktivt och 

effektivt sätt.  

 

Även informanternas upplevelse av att projekt tillför nya kunskaper och insikter som kan 

användas framöver i organisationen, ryms också den inom teoriramen där främst Larssons 

resonemang om att den processinriktade projektverksamheten som bedrivs inom lärande 

organisationer främst frambringar ny kunskap och ökad förståelse eftersom det ligger i 

deras mål och intentioner att göra just det (Larsson, 2012). 

6.4 Projektverksamhet som permanentas  

Informanterna hade uppfattningen att projektarbete som redan vid starten av hade klart 

att det skulle övergå i mer permanent verksamhet hade större fördelar än andra projekt 

när det gällde att ha tid att planera hur det skulle gå till rent praktiskt. Exempelvis 

genom att hinna ge utbildning i personalgruppen, anpassa rummen, införskaffa material 

och avpassa innehållet i projekten mot målgrupperna samt utarbeta lämpliga arbets-

metoder.  
 

Som jag redan uppmärksammat så behöver inte projektverksamhet av nödvändighet bli 

en del av ordinarie biblioteksverksamhet utan kan vara en arena där många olika former 

av biblioteksverksamheter kan få möjlighet att växa fram och utvecklas utan att de gör 

anspråk på att bli del av reguljär verksamhet. Men om målet i projektdirektiven är att 

verksamheten ska övergå i en mer permanent form efter avslutat projekt så visar Larsson 

(2012), i sitt antagande om processinriktade projekt, där mer undervisande och handlings-

inriktade aktiviteter äger rum, att den nya kunskap som skapas används mest logiskt om 

den övergår eller kommer till användning i mer permanentad verksamhet inom 

organisationen eller inom framtida projekt. 

 

Ellström (2004) visar också att projekt som mer obunden arbetsform skapar förut-

sättningar för större handlingsfrihet. Därmed skapas utrymme för utveckling och lärande. 

Om denna nya kunskap sedan tas emot av en organisation som är kompetent och redo att 

förvalta projektets resultat kan det lättare implementeras in i verksamheten mer 

permanent (Larsson, 2012). För att ytterligare stärka implementeringen av projektet in i 
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organisationen är det, precis som informanterna nämner, lättare att få den dit om det är 

projektets intention redan från start (Larsson, 2012). En annan form för projektresultatet kan 

handla om att man skalar ner projektverksamheten och låter den flytta in i bibliotekets 

programverksamhet där den kan få återuppstå en eller ett par gånger under ett verksamhetsår. 

6.5 Metodens räckvidd och begränsningar 

Med tanke på studiens syfte och inriktning ansåg jag att lämpligast resultat kunde uppnås 

med hjälp av kvalitativa intervjuer vilket jag upplevde att det gjorde. Ett annat möjligt val 

av metod hade varit att göra en enkätstudie i kombination med kvalitativa intervjuer. Dels 

hade då en triangulering av det empiriska materialet varit möjlig att göra och jag hade 

täckt in en bredare empirisk bas för undersökningen. Men eftersom det var en studie med 

utgångspunkt i det mer subjektiva och specifika i form av folkbibliotekariernas egna 

upplevelser och erfarenheter ansåg jag att en enkätstudie inte passade in här eftersom 

studien inte innehöll något kvantitativt mätbart. Studien hade fått ett annat innehåll om 

jag exempelvis hade valt att kvantifiera hur många olika motiv som folkbibliotekarierna 

hade för att vilja arbeta med biblioteksprojekt. Den kvalitativa metoden har dock sina 

begränsningar där exempelvis möjligheten att exakt kunna upprepa studien är lägre än i 

en mer kvantitativt inriktad studie. 

 

En annan reflektion är att intervjuerna i sig hade kunnat bli mer innehållsrika om mina 

erfarenheter av detta hade varit större. Mer av fördjupat resonemang kring en del 

erfarenheter, exempelvis framgångsrika projekt, hade gjort att resultatet och analysen i 

studien blivit lite tydligare. Men på det stora hela fungerade den kvalitativa metoden bra 

och hjälpte till att bygga upp en analys som speglat det empiriska materialet så att 

informanternas upplevelser kunnat förstås ur ett mer teoretiskt perspektiv. Det teoretiska 

ramverkets har fungerat och har varit till stor nytta i analysen av materialet. Det är främst 

upplevelser som relaterar till organisation, lärande, utveckling, samarbete och arbetsmiljö 

som hanterats med stöd av det. För att kunna fördjupa analysen ytterligare hade möjligen 

teorier relaterade till mellanmänskliga relationer även varit gångbara här.    

 

 Undersökningens resultat kan möjligen få konsekvenser för arbete med projekt på 

bibliotek i så motto att folkbibliotekariers egna upplevelser får ett större genomslag i 

diskussionen kring arbetsmetoder på folkbibliotek och vilka val bibliotekarier har 

möjlighet att göra när det gäller det. Eftersom resultatet visar att folkbibliotekarier är 

positiva till arbetsformen trots att projektverksamheten ofta görs utöver vanlig 

verksamhet så kan man fundera över på vilket sätt erfarenheterna möjligen skulle 

förändras hos folkbibliotekarierna om projektinriktad verksamhet fick större utrymme att 

utföras på mer lika villkor och under samma premisser som ordinarie verksamhet. 

7 Slutsatser 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka vilka fördelar respektive 

begränsningar som folkbibliotekarier kan uppleva i sitta arbete med projektinriktad 

verksamhet. 

 I detta arbete har jag också tagit reda på hur de upplever att man kan bedöma ett projekt 

som framgångsrikt och hur de anser att biblioteksprojekt kan bli en del av den ordinarie 

verksamheten på folkbibliotek. I detta avsnitt sammanfattar jag slutsatserna av min studie 

utifrån de frågeställningar jag formulerat. 
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1. Vilka fördelar upplever bibliotekarier att arbetssättet med projektinriktad 

verksamhet på folkbibliotek har? 

 

2. Vilka begränsningar uppfattar bibliotekarier att arbetssättet med projektinriktad 

verksamhet på folkbibliotek har? 

Det jag fick kunskap om var att folkbibliotekarierna och projektledaren överlag ansåg att 

det var en tilltalande och berikande arbetsform och det framkom också en ganska stor 

mängd positiva omständigheter som kan knytas till den forskning och de teorier som finns 

på området. Flera av de upplevelser som förekom handlar om att i projektform få möjlighet att 

använda och utveckla pedagogiska verktyg och perspektiv i verksamheten. Relationerna mellan 

folkbibliotekarierna och de medverkande i projekten ansågs värdefull likväl som relationerna 

till kollegor och andra medarbetare i projekten. Utsikterna till att kunna bygga upp och 

utveckla nätverk såväl som mellan folkbibliotek som mellan externa instanser ansågs vara 

viktigt och en källa till att tillvarata resurser som kan komma verksamheten på 

folkbiblioteket till del. Nätverken ansågs även nödvändiga för att kunna öppna upp för 

fler framtida samarbeten i andra projekt. 

När det gäller uppfattningar om begränsningar så kom jag fram till slutsatsen att folk-

bibliotekarierna och projektledaren genomgående upplevde att det fanns viss problematik 

kring arbetsformen. Dessa handlade främst om att det finns otillräcklig kunskap om att 

driva projekt i personalgruppen och att verksamheten kan bli lidande om personal blir 

sjuk eller avslutar sin tjänst. Informanterna framförde även att förfarandet kring projekt-

ansökningar av medel för att kunna genomföra biblioteksprojekt uppfattades som 

krångligt och kunde utgöra en försvårande omständighet.  De erfor också att det i 

samarbetet med ideella krafter fanns ett visst mått av osäkerhet där de upplevde det kunde 

vara svårt att upprätthålla kontinuitet i verksamheten och att veta var gränserna går för 

vilka krav man kan ställa på de ideella krafterna. Men trots dessa svårigheter ansåg 

informanterna att de ideella krafterna och de externa aktörerna var viktiga 

samarbetspartners i biblioteksprojekten.  Informanterna uppvisade också en viss rädsla 

för att mindre väl genomförda projekt skulle kunna påverka bibliotekets image utåt på ett 

negativt sätt. 

I uppfattningar om framgångsrika projekt fann jag att de beståndsdelar som folk-

bibliotekarierna och projektledaren ansåg hörde till lyckade projekt var att de var 

publiktilldragande och att det var många personer som ville delta i projekten. Ett annat 

villkor var att de skulle vara kostnadseffektiva och billiga i drift. Ytterligare förutsättning 

var att de uppmärksammades positivt i media och att de skapade engagemang och ökat 

samarbetet mellan kollegor på folkbiblioteket. Andra värdefulla beståndsdelar var att ett 

lyckat projekt skulle tillföra ny kunskap och gärna innehålla experimentella 

beståndsdelar. 

Min slutsats är att framgångsfaktorer är svåra att mäta eftersom de parametrar man 

bedömer är i hög grad osäkra och subjektiva. Framgångsfaktorer tenderar att variera över 

tid vilket gör att ett projekt som anses framgångsrikt idag kan i ett annat perspektiv ses 

som mindre lyckat eller tvärtom. För att kunna ta till sig den kunskap och förståelse som 

projekt generar är det av stor vikt att man utvärderar och kritiskt reflekterar över de 

resultat som projektet frambringat och gärna värderar och granskar dem över tid. 

 

När det gäller uppfattningar om projekts integrering framkom det att avslutade biblioteks-
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projekt har större möjlighet att införlivas i ordinarie verksamhet om de redan från start 

har för avsikt att göra det. Informanterna upplevde att personalgruppen bör utbildas om 

verksamhetens innehåll så att fler har möjlighet att bli delaktiga i den samtidigt som 

verksamheten blir mindre sårbar om fler har kunskap om hur man kan arbeta och driva 

projektinriktad verksamhet på folkbibliotek. Min slutsats är att framgångsrikt 

utvecklingsarbete med projektinriktad verksamhet involverar hela organisationen så att 

fler medarbetare kan lockas att se det positiva med denna arbetsform.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

För att fortsätta stärka forskningen inom området med projektinriktad verksamhet på 

folkbibliotek skulle jag kunna tänka mig att bredda studieområdet och studera fler 

involverade parter. Det kunde exempelvis vara intressant att ta del av de upplevelser och 

erfarenheter som de som fördelar bidragen har om sin verksamhet. Olika instanser och 

myndigheter som håller i projektmedel, som exempelvis, Statens kulturråd, Region-

biblioteken, Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksförening och Sveriges innovations-

myndighet, Vinnova, hade då varit möjliga studieobjekt.    

Det skulle det också kunna vara intressant att studera hur ansökningsvillkorens innehåll 

utvecklats över tid och vilka konsekvenser det fått för utvecklingen av folkbibliotekens 

projektverksamhet över tid. En av slutsatserna i KUB-projektet (Gärdén & Nowé 

Hedvall, 2014), som jag skrivit om i början på denna studie, var ju att projektformen ofta 

användes som en sammanhållande metod för att kunna bibehålla samverkan mellan andra 

bibliotek. När ett projekt avslutades så påbörjades en ansökan om ett nytt projekt för att 

kunna bevara samarbetet framöver. Därmed, riskerades att den nyvunna kunskapen 

flyttades in i det nya projektet istället för att realiseras i den ordinarie verksamheten. Jag 

undrar då om det är så att projektverksamheten i sig i vissa fall blir viktigare än själva 

projektinnehållet. Om så är fallet, hade det varit intressant att forska vidare hur det kan 

komma sig att det blir så.   

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Referenser 

Alloh, C. (2015) Om region biblioteket: Regional biblioteksverksamhet. Hämtad 15 maj, 

2016, från Region Jönköpings län, 

http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=40548&nodeType=13   

Almqvist, R.M. (2006). New public management: NPM : om konkurrensutsättning, 

kontrakt och kontroll. (1. uppl.) Malmö: Liber.  

Bibliotekarie.(u.å) I Nationalencyklopedin. Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliotekarie  

Bodelsson, C., & Jacobsson, C. (2008). Mätmetoder och nyckeltal: En kvalitativ studie 

om hur bibliotekschefer mäter bibliotek (Magisteruppsats, Högskolan i Borås 

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap).  

Från http://bada.hb.se/bitstream/2320/3576/1/08-35.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. rev. uppl.) Malmö: Liber. 

Claesson, L., Grenholm, E. & Östman, A. (2015). Skaparbibblan. Lund: BTJ förlag. 

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory, a practical guide through 

qualitative analysis. London: SAGE. 

Eklund, S. (2009). Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. (2. omarb. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, A. & Jansson, E. (2011). Konsten att synliggöra bibliotek: ett halländskt 

projekt 2009-2010. Halmstad: Regionbibliotek Halland.  

Ellström, P.(2004). Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. I 

Ellström, P. & Hultman, G. (red.) (2004). Lärande och förändring i organisationer: om 

pedagogik i arbetslivet (s. 17-39). Lund: Studentlitteratur. 

Gärdén, C., Michnik, K. & Nowé Hedvall, K. (2010). Projekt som biblioteksutveckling. 

(Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap). Från 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:909873 

Gärdén, C. & Nowé Hedvall, K. (2014). Lärande i biblioteket: utvärdering av KUB-

projektet. Författarna och Region Värmland. 

Hansson, J. (2012). Folkets bibliotek?, texter i urval 1994-2012. Lund: BTJ förlag. 

Hvenegaard Rasmussen, C., Jochumsen, H. & Skot-Hansen, D. (2011). Biblioteket i 

byudviklingen: oplevelse, kreativitet og innovation. (1. udg., 1. opl.) København: 

Danmarks biblioteksforening 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. (3. rev. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kann-Christensen, N. (2011). National strategies for public library development - 

comparing danish and swedish models for project funding. Nordisk Kulturpolitisk 



35 

 

Tidskrift, 14(1-02), 33-50. Från https://www.idunn.no/nkt/2011/01-02/art05 

 

Lankes, R.D. (2012). Expect more: demanding better libraries for today's complex 

world. S.l.: R. David Lankes. 

Larsson, Bengt-Erik (2012). Projekt i praktiken: att leda projekt och åstadkomma 

förändring. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Lindberg, J. (2015). Att bli bibliotekarie, informationssökning och yrkesidentiteter hos 

B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier. (Doktorsavhandling, Högskolan 

i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT). Från http://hb.diva-

portal.org/smash/get/diva2:807541/INSIDE01.pdf  

Lundén, A. (2014). Offentliga bibliotek. Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/  

Myndigheten för kulturanalys.(2015) Samhällstrender och kulturvanor, en 

omvärldsanalys. Rapport 2015:3 Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2015/10/Samhällstrender-och-

kulturvanor-en-omvärldsanalys.pdf  

Nelke, M. (2010). Tid för framtid, strategisk verksamhetsutveckling och planering. 

[Ebrary Reader-version] (1. uppl.) Råå: I.C. at Once. Hämtad från 

http://site.ebrary.com.lib.costello.pub.hb.se/lib/boras/reader.action?docID=10518354  

Nilsson, M & Hultman, G (2004). Leder utbildning till utveckling? Om konsten att 

skapa växtkraft. I P. Ellström & G. Hultman (red.) (2004). Lärande och förändring i 

organisationer: om pedagogik i arbetslivet (s.267-293). Lund: Studentlitteratur. 

Projekt. (u.å) I Nationalencyklopedin. Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/projekt  

Projektledning.(u.å) I Nationalencyklopedin. Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/projektledning   

Regionbibliotek Stockholm (2016). Hämtad 15 maj, 2016 från Regionbiblioteket, 

http://regionbiblioteket.se/ 

Sandin, A.S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, 

samarbete. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. Från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/9740/3/Barnbibliotek%20och%20l%c3%a4sstimulans  

Statens kulturråd (u.å.)Tvärfrågor. Hämtad 15 maj, 2016, från Statens kulturråd, 

http://www.kulturradet.se/Documents/Bidrag/bidragsinformation/2014/Tv%c3%a4rper

spektiv.pdf 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4. omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wildemuth, B.M. (2009). Applications of social research methods to questions in 

information and library science. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 

 

 



36 

 

Bilaga I  

Brev till informant 

 

Hej, 

Jag heter Catharina Toll och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och i min 

uppsatsstudie har jag valt att fokusera på hur projektarbete som arbetsmetod fungerar 

ute i biblioteksverksamheten. Jag har valt att titta på denna fråga ur ett 

bibliotekarieperspektiv där jag är intresserad av vilka tankar som bibliotekarier har 

kring att arbeta med projekt på bibliotek och vilka faktorer som bibliotekarier tror bidrar 

till att man väljer att initiera och driva projekt och vilka faktorer som kan göra att man 

väljer att avstå. För att kunna fullfölja mina intentioner med min uppsats undrar jag om 

du kan tänka dig att vilja delta i min undersökning och låta dig intervjuas? Intervjuerna 

kommer att spelas in och därefter behandlas konfidentiellt. Personerna som svarar på 

frågorna kommer inte att kunna identifieras i rapporten. Deltagandet är frivilligt och du 

har möjlighet att hoppa av undersökningen. Intervjun kommer att ta ungefär 30-40 

minuter i anspråk. 

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att delta, 

 

Vänliga hälsningar 

Catharina Toll 

 

telefon nummer 

mailadress 
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Bilaga II 

Intervju guide för Projektinriktad verksamhet på bibliotek 

 

1. Presentation. 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till 

bibliotekarie? Har du någon annan utbildning utöver din bibliotekarieutbildning? Vad intresserar 

dig mest med i arbetet på bibliotek? 

 

2. Projektverksamhet 
Vilka/vilket projekt är du involverad i på biblioteket?  

Berätta lite om projektet, dess syfte, målgrupp och utvecklingspotential?  

Hur kommer det sig att du arbetar/arbetat med just detta projekt på biblioteket? Vem initierade 

projektet? Var kommer idén ifrån? Önskemål från Brukarna, biblioteksplan, idégrupp på 

bibblan? Hur ser du på vikten av var initiativet/ idén till projekten kommer ifrån? Hur mycket tid 

i veckan arbetar du med denna verksamhet/har du arbetat med denna verksamhet? Är det 

tillräckligt tycker du? Skulle du vilja arbeta mer/mindre? 

3. Hur är verksamheten upplagd? Vilka aktiviteter erbjuder biblioteket? 

Vilka målgrupper har projektet? Varför just dessa? Hur har ni arbetat för att nå dessa grupper?  

Hur kan man se att den här verksamheten finns på ert bibliotek? Vilka kanaler använder ni för att 

nå ut till målgruppen? Vilka samarbetspartners har projektet?  

4. Vad har deltagandet i projektet tillfört dig själv i din yrkesroll som 

bibliotekarie/projektledare? Vilka fördelar ser du med att vara aktiv i projektverksamhet?  

 Privata – egna fördelar(bas för högre lön, som en grund för skjuts i karriären, 

kompetensutbildning) 

 Verksamheten och dess brukare – (högre kvalitet, varierat utbud) 

 Samhället och biblioteksvärlden i stort – (grund för forskning, verksamhetsutveckling) 

5. Vilka nackdelar ser du? 

 Privata 

 I själva verksamheten lokalt  

 För samhället och biblioteksvärlden i stort 

 

Framgång 
6. Vilka är de viktigaste faktorerna för att driva framgångsrika projekt, tycker du? Vad 

fodras? Varför?  

7. Vad tycker du att projektet har tillfört till biblioteksverksamheten? Styrka/svagheter 

 

Framtidsmöjligheter för projektet  

8. Hur tror du att projektverksamheten ser ut framåt?  

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för just detta bibliotek och dess projektverksamhet lokalt? 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du när det gäller aktiviteter, samarbetspartners, målgrupper, 

teknisk utveckling, finansiering? Hur tänker du kring finansieringen av projekt aktiviteterna? Är 

de intern eller externfinansierade? 

9. Hur tänker du kring möjligheterna att permanenta verksamheten? (Finns det några 

hinder eller svårigheter med att genomföra det?) 

10. Finns det andra sätt att driva samma sorts verksamhet/aktivitet utan att det drivs som ett 

projekt? 


