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Abstract:  The aim of this Bachelor’s thesis is to further knowledge of how 

  the amendment to the Swedish education act relating to access to 

  school libraries has been implemented. The studys’ starting point 

  has been the idea that the act has had an impact on the 

  development of school libraries. The research questions guiding 

  the study were: In what ways do principals actively strive to 

  ensure that school pupils have access to a school library? What 

  opportunities and obstacles emerge in the implementation of the 

  amendment? How do principals view school libraries?  

 

  To carry out this study an online survey was created and sent to a 

  number of pre-selected school principals. The results were 

  analyzed using implementation theory. According to the results all 

  but one of the investigated schools have access to a library 

  according to their principals’ definitions of access. However, these 

  libraries are not similar to each other and are not used in the same 

  ways. This awakens the issue of how the amendment to the act is 

  interpreted and how the concept of the school library is 

  understood. 
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1. Inledning 

 

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att 

delta i dagens informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger 

eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem 

möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna leva som 

ansvarstagande medborgare (Svenska Unescorådet, Unescos folkbiblioteks- 

och skolbiblioteksmanifest, 2006, s. 13). 

 

Skolbiblioteksmanifestet innehåller riktlinjer för att vägleda skolor världen över så att dess 

principer kan tillämpas. Den är skriven i form av en rad rekommendationer för att uppmana 

medlemsstaterna att anta och förverkliga manifestets uttryckta principer. Manifestet trycker 

på ett samarbete mellan skola, pedagoger och skolbibliotek och en förankring bör finnas i 

läroplanerna med ett tydligt syfte som framställs för skolbibliotekets uppdrag (Svenska 

Unescorådet, Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006).  

 

1.1 Bakgrund  

 

Ansvaret för skolbiblioteken har varierat genom historien likaså hur de har använts i skolorna. 

Flera är de instanser och myndigheter som är ansvariga för skolbiblioteken i Sverige och dess 

verksamhet. Skolinspektionen är en statlig myndighet och målet med deras verksamhet är ”en 

god utbildning i en trygg miljö.” (2011). Skolverket främjar för likvärdig utbildning som är av 

god kvalitet och bidrar ”[…]till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt 

förbättrade kunskapsresultat för elever.” (2016b). Kungliga Biblioteket (KB) har vissa 

uppdrag kring skolbiblioteken och har även i uppgift att samla in statistik vilket beskrivs 

senare i detta kapitel.  

 

1.1.1 Lagbeskrivning 

 

En reglering kring krav på skolbibliotek ägde rum då en lagrumsflytt genomfördes 1 juli 

2011. Lagen om skolbiblioteken flyttades från bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

till skollagen (SFS 2010:800) med kravet att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 

I skollagen beskrivs i 2a. kap § 36 att ”[e]leverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek.”. Rektorn har enligt avsnitt 2.8 i läroplanen (SKOLSFS 2010:37) ett 

övergripande ansvar för verksamheten och ansvarar för att resultat följs upp och utvärderas. 

Det är rektorn som ansvarar för de resultat skolan når och är han som ser till att skolans 

arbetsmiljö ”utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och 

andra hjälpmedel” (Skolverket, 2015, s. 3). Skolverket tar upp bibliotek som en del av 

utbildningsstöd och i samma mening nämner de handledning, menar de biblioteket då som 

verksamhet – ett bibliotek som verkar tillsammans med en bibliotekarie? Ordet 

skolbiblioteksverksamhet nämns nämligen inte alls. 

 

Bibliotekslagen, 10 § (2013:801) vilken tidigare innehöll riktlinjer kring skolbibliotek, 

hänvisar numer i sina stadgar till skollagen. Vidare finns i bibliotekslagen paragrafer om 

ändamål och prioriterade grupper. I 1 § redogörs för tillämpningsområde, bestämmelser om 

det allmänna biblioteksväsendet vilket består av alla offentligt finansierad verksamhet där 

skolbibliotek presenteras som nummer två på listan efter folkbibliotek. Ändamålet formuleras 

med att bibliotekens verksamhet ska finnas tillgänglig för alla. ”Särskild uppmärksamhet” ska 
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tillägnas personer med funktionsnedsättning där behov och förutsättningar ska beaktas. 

Samtidigt ska nationella minoriteter erbjudas litteratur på de egna språken och lättläst 

svenska. Den likvärdiga utbildningen innebär att den ska anpassas efter varje elevs egna 

behov och förutsättningar. Anpassningen får börja i elevens bakgrund och tidigare kunskaper. 

En likvärdig utbildning handlar inte om att den ser ut på samma sätt för alla, den måste 

utformas efter individen (SKOLSFS 2010:251).  

 

1.1.2 Skolverket och skolinspektionen 

 

Enligt skolverket är tillgången till ett skolbibliotek är ett krav vilket gäller oavsett om skolan 

är offentlig eller fristående. Någon tydlig definition av begreppet tillgång finns inte men det 

förklaras av skolverket som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som 

ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevernas lärande.” (2015, s. 2). Tillgången förklarar skolinspektionen 

med att eleverna ska ha möjlighet att använda biblioteket kontinuerligt i sin undervisning 

vilket innebär att biblioteket måste finnas i skolans närhet eller i skolbyggnaden. Det finns 

inget krav på ett eget bibliotek utan lösningarna tillåts vara relativt flexibla och baseras på de 

förutsättningar och behov som finns. Bokbussar och ”annan informationsteknik än böcker i 

traditionell form” föreslås som alternativ om eventuella ekonomiska medel saknas eller om 

geografin är ett hinder (2011).  

 

Innehållet i skolbiblioteket ska anpassas till de behov eleverna har, vilket ska ge dem 

möjlighet att stimuleras till läsning och främja deras språkutveckling. Skolinspektionen har ett 

informationsblad (2011), som beskriver vilka krav som måste uppfyllas och vad de utgår från 

i sin bedömning vid en tillsyn. Kravlistan består av följande tre punkter: 

 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 

som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning. (2011) 

 

Finns det inget skolbibliotek i de egna lokalerna har skolinspektionen avgjort att det ska 

finnas inom rimligt avstånd från skolan. Kraven kan uppfyllas genom att skolan och ett 

folkbibliotek har lokaler som finns i direkt anslutning och att dessa har ett samarbete. 

Eleverna måste kunna använda biblioteket som en del av sin undervisning. Vidare skriver 

skolverket att ”[i] några tillsynsbeslut konstaterar skolinspektionen att det krävs ett 

organiserat samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång 

till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt.” (2015, s. 3). Att endast besöka kommunens egna 

folkbibliotek räcker alltså inte. 

 

Varken i den tidigare bibliotekslagen eller nuvarande skollagen framgår vad ett skolbibliotek 

är, hur det ska vara förskaffat för att anses vara ett skolbibliotek. En definition av 

skolbiblioteket kan upplevas vara nödvändig då lagen inte formulerat dess beskaffenhet. Med 

skolinspektionens informationsblad (2011) och skolverket (2015) sammantaget kan 

skolbiblioteket definieras:  
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 En plats nära eller i skolan 

 Det ska vara bemannat  

 Finnas till lärarnas och elevernas förfogande 

 Ingå i skolans pedagogiska verksamhet 

 En ordnad resurs av medier och information 

 Omfattas av böcker, fack- och skönlitteratur och informationsteknik 

 

Dock förtydligas hos skolinspektionen att lagen inte ställer krav på att det måste finnas en 

skolbibliotekarie eller annan personal som arbetar i skolbiblioteken. Det står heller inget i 

lagen om skolbiblioteket om de ordnade resurserna, personalen eller om att ingå i en 

pedagogisk verksamhet. På skolverkets internetsida, på sidan för skolbibliotek, står det i 

ingressen att ”[s]kolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för 

undervisning och skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att 

elever får bättre förutsättningar att lära sig.” (2016a). Det tyder på att de definierar 

skolbiblioteket som en kombination av en fysisk plats med medier och bemannad av en 

skolbibliotekarie. 

 

1.1.3 Kungliga Biblioteket 

 

Kungliga Biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och har som uppdrag, förutom att samla 

alla publikationer som ges ut i Sverige enligt pliktleveransen, även ansvar för att ta fram den 

officiella biblioteksstatistiken. KB är en statlig myndighet, samordnare för biblioteksväsendet 

och ett forskningsbibliotek (KB, 2016a). I den officiella statistiska mätningen som görs varje 

år ingår även skolbiblioteken. Då förordningar och lagar förändras över tiden har även 

insamlingen kring skolbiblioteksstatistiken sett olika ut vilket i sig har inneburit att det sällan 

funnits klara och/eller standardiserade rutiner för statistikföring på skolbiblioteken. För att 

kunna statistikföra information måste vissa krav uppfyllas vilket lett till att en särskild 

urvalsram har tagits fram. Endast medier och inventarier utgör inget bibliotek enligt KB. För 

att vara en del av statistiken krävs en offentlig finansiering, ett bibliotek som är tillgängligt för 

elever samt en fysisk plats med unik adress med bemanning om minst 20 timmar per vecka 

(KB, 2016b).  

 

Kungliga biblioteket har tillsammans med sex andra myndigheter en verksamhetsgrupp som 

aktivt arbetar med skolbiblioteksfrågan. Uppdraget som drog igång våren 2016, inleddes med 

att bidra till en nationell biblioteksstrategi genom omvärldsbevakning. Genom att bearbeta 

befintligt material kan den myndighetsöverskridande gruppen visa en mer mångfacetterad bild 

av situationen för att kunna upptäcka var möjligheter och hinder finns. ”Gruppen ska ta 

särskild hänsyn till frågor om tillgänglighet, mångspråkighet, minoritetsspråk och 

barnperspektiv i sitt arbete.” (KB, 2016b)  

 

1.1.4 IFLA och UNESCO 

 

För att visa på skolbibliotekets betydelse runtom i världen ges en kort introduktion till två 

viktiga organisationer. IFLA – The International Federation of Library Associations and 

Institutions. En internationell biblioteksorganisation som representerar biblioteksintressen, 

informationstjänster och dess användare. Unesco – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation. Arbeta för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och frihet för alla 

människor oavsett ras, kön eller religion.  
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Ett av UNESCOS primära mål är att stärka läskunnigheten. I skolbiblioteksmanifestet slås det 

fast att elevernas läs- och skrivförmåga förbättras då lärare och skolbibliotekarier samarbetar.  

Några av IFLAs förutsättningar för att ge verkan är ett skolbibliotek som är öppet för alla och 

att det i anslutning till läroplanerna har tydliga mål. (IFLA, 2015; Unesco och svenska 

Unescorådet, 2007) 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Under hösten 2016 intervjuades två av medlemmarna ur Kungliga Bibliotekets 

verksamhetsöverskridande grupp av Utbildningsradion (UR Play, 2016, Skolbiblioteken och 

likvärdigheten) angående det likvärdiga skolbiblioteket. Elin Lucassi som är handläggare för 

gruppen säger i intervjun att skolbibliotekssituationen inte är likvärdig eftersom bland annat 

86 kommuner saknar tillgång till ett skolbibliotek. Kjell Ahlgren som är skolinspektör säger 

att det är en ekonomisk fråga men hävdar dessutom att entusiasmen saknas. Skolledare verkar 

bara se skolbiblioteken som en kostnad istället för en resurs, enligt Ahlgren och han hävdar att 

undervisningen kan bli bredare om skolorna använder sig av skolbiblioteken i undervisningen. 

Enligt Lucassi saknar hälften av skolorna en plan och finns ingen plan att följa, då sker heller 

ingen utveckling. Ahlgren påpekar att det saknas utvärderingar av skolbiblioteken vilket kan 

tolkas som att skolbibliotekets verksamhet inte är tillräckligt viktig och därmed inte behöver 

granskas. När Ahlgren är ute på inspektionsuppdrag anser han att det är viktigt att undersöka 

elevernas uppfattning om huruvida de anser att de har ett bibliotek på skolan eller inte. 

Baserat på deras svar vet han vilka punkter kring skolbiblioteket som kan vara mer väsentliga 

att undersöka. Vidare ser han att lagstiftarens intention med skolbibliotekslagen måste göras 

tydligare, det hade med andra ord varit på sin plats med ett förtydligande av lagen. 

 

Skolbibliotekens verksamhet är politiskt styrda, men styrdokumenten innehåller ingen 

information om hur skolbiblioteksverksamheten ska se ut vilket lämnar öppningar för fri 

tolkning för tillämpning diskuterar Anna Hampson Lundh och Louise Limberg i sin 

forskningsantologi, Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (2013). I rapporten Alla ska 

ha tillgång till ett skolbibliotek (2013) uttrycker Barbro Thomas, att lagen saknar direktiv och 

ger möjlighet för egna tolkningar. Ett citat ur rapporten ger en fingervisning av hur lagen kan 

uppfattas, ”[d]en nya skollagen har föranlett tolkningar av regelverket samt anvisningar om 

hur lagen ska tillämpas.” (s. 36, 2013). Den för studien använda teorin, implementeringsteori, 

beskriver bland annat hur tagna beslut sällan genomförs som det från början var tänkt om 

reformen visar sig vara vag och motstridig. 

 

Trots diskussioner och debatter sedan lagen började gälla 1 juli 2011, saknar fortfarande strax 

under hundra kommuner skolbibliotek enligt den senaste statistiska undersökningen från 

Kungliga Biblioteket (KB, 2016b). Denna mätning säger inget om dem de skolbibliotek som 

saknar bemanning eller digital uppkoppling. Lagen, SFS 2010:800, ställer inte samma krav 

som exempelvis KB (2016b), gällande vad som krävs för att vara ett skolbibliotek. Lagen 

ställer nämligen inga krav alls. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur elevers tillgång till skolbibliotek ser ut, men 

även hur skollagen SFS 2010:800, har implementerats i ett antal skolor i Skåne. 

Frågeställningarna besvaras genom en webbenkät som är ställd till rektorer för ett antal 

utvalda kommuners skolor. Mot bakgrund av problemformuleringen och syftet så bedöms 

följande frågor som särskilt intressanta att besvara: 



 

5 

 

 Hur tillgodoser rektorerna skollagens krav på att elever ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek? 

 Vilka möjligheter och hinder finns för implementering av bibliotekslagen från 2011 i 

studiens undersökta skolor?  

 Hur kan man tolka rektorernas syn på skolbibliotek utifrån lagens implementering? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien håller sig mestadels till svensk forskning då det är den svenska skolbibliotekslagen 

som ligger till grund för uppsatsen. En geografisk avgränsning har gjorts för studien som 

omfattar 40 skolor belägna över fem kommuner i Skåne. Resultatet för undersökningen ska 

resultera i en uppsats på kandidatnivå vilket medför begränsningar gällande utrymme men 

även tid för genomförandet av undersökningen. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  

 

Forskningen kring skolbiblioteken är relativt omfattande och berör flertalet olika områden. 

Med hänsyn till uppsatsens kandidatnivå begränsas även omfattningen av den forskning som 

omskrivs, med förståelse för att det finns ytterligare forskning som hade kunnat medverka 

med insiktsfull kunskap. Kungliga Biblioteket publicerar ofta olika rapporter och 

sammanställningar kring nya uppgifter och rön som kommit. Uppdragen från myndigheter 

och andra instanser går till både forskare och experter som lämnar ut kartläggningar, nya 

biblioteksplaner skrivs och så vidare.  

 

2.1 Tillgänglighet och bemannade skolbibliotek 

 

Louise Limberg och Anna Hampson Lundh arbetar båda vid Bibliotekshögskolan i Borås. 

Tillsammans är de redaktörer för en forskningsantologi, Skolbibliotekets roller i förändrade 

landskap där de bland annat presenterar sin forskning kring skolbibliotek ur både ett samtida 

och ett historiskt perspektiv (2013).   

 

Återkommande för skolbiblioteken genom historien är frågan om bemanning. Enligt Limberg 

och Lundh handlar definitionsfrågan om skolbiblioteket om ifall det finns personal eller inte. 

Detta vilket Limberg och Lundh anser att Kungliga Biblioteket kopplar tillgängligheten mot. 

Tillgängligheten kan vidare, enligt dem kopplas med den fysiska närheten men även 

öppettiderna som hålls (2013). Eftersom Limberg och Lundh beskriver skolbibliotekets 

uppdrag fokuserar de på verksamheter som förekommer i biblioteket och påpekar att dessa 

verksamheter kräver bemannade bibliotek. Tillgång till skolbibliotek anser de vara en fysisk 

tillgång till ordnade, särskilt utvalda och anpassade medier till målgruppernas behov och då 

avses språk, läsning och informationskunskap (2013).  

 

Kungliga biblioteket har sedan 2011 genomfört flertalet undersökningar kring skolbiblioteket 

och bidragit till flera rapporter. En av dem, En rörig tillvaro som berör (2013), vill tydliggöra 

med vem skolbibliotekets ansvar ligger, det vill säga rektorn. Även kravet på bemanning tas 

upp då KB anser att det ska krävas framförallt eftersom skolbibliotekets verksamhet kopplas 

till skolans pedagogiska arbete och läroplanens mål. Vidare fastlås det i tidigare nämnda 

rapport (2013) att bemanningsfrågan saknas i lagtexterna trots att det är denna fråga som 

diskuteras mest kring skolbiblioteken. KBs undersökning Skolbibliotek som pedagogisk 

resurs (2016c), har besvarats av de skolbibliotek som har dessa 20 timmars bemanning per 

vecka. Tanken med undersökningen var att visa på styrkan med skolbibliotekets resurser och 

hur de kan användas för att elever som har tillgång till ett skolbibliotek kan nå sina mål.  

 

Barbro Thomas som bland annat arbetat vid Statens kulturråd är även författare till flertalet 

biblioteksrapporter. I rapporten Alla ska ha tillgång till ett skolbibliotek, som behandlar hur 

det ser ut med elevers möjlighet att tillgå ett skolbibliotek, görs en översikt i hur 

skolbibliotekets ansvar och reglering länge har bollats mellan olika instanser. Enligt Thomas 

har bemanningen kring skolbiblioteket länge varit en stötesten, från att lärare slitits mellan 

läraruppdraget och skolbiblioteksverksamheten till att ha öppet några få timmar i veckan. 

Thomas påpekar att det inte finns någon reglering i lagen gällande personal. Att vara hjärtat i 

skolan var en av visionerna i skolutredningen 1946, men hon ställer frågan om någon 

utveckling har skett sedan dess (2013). Enligt en av rektorerna i Eleonor Möllers 

undersökning så lades skolbibliotek ned då denne ansåg att det bara var ett rum med böcker 

och att erbjuda det som skolbibliotek inte fungerade. Det måste vara skolans hjärta och inte 

finnas som någon form av pliktskyldighet enligt en annan rektor (2013). Thomas påpekar att 
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det krävs mer handfasta insatser och att skolbiblioteken behöver övergripande mål. En 

granskning av bemanningen samt en utvärdering av skolbiblioteks roll för utbildningen är 

några av de åtgärder som krävs för att skapa det likvärdiga skolbiblioteket. I en översyn som 

gjordes av skolöverstyrelsen 1958 kom ett förslag som gick ut på att tvinga kommunerna att 

upprätta skolbibliotek, istället slutade hela historien med att statsbidraget drogs in (2013). 

Thomas förklarar att samtidigt som skolbiblioteken har varit de mest reglerade inom 

biblioteksområdet, har de också varit de mest försummade. Och som en röd tråd har den 

bristande, om inte obefintliga bemanningen, tvinnat sig igenom tiden och är fortfarande ett 

högst aktuellt problem (2013). Uppenbart är att Thomas inte tycker det finns en tillräckligt 

tydlig reglering eller lagförklaring kring skolbiblioteken. ”Den hittills mest utförliga 

skolbibliotekskartläggningen fanns i 1946 års folkbibliotekssakkunnigas betänkande.” (s. 16) 

konstaterar hon (2013). 

 

2.2 Verksamhetsplaner 

 

Biblioteksplanerna hamnar i fokus i KBs rapport Hinder för biblioteksplaner. Är planerna inte 

bristfälliga så är de inaktuella och inte sällan saknas skolbiblioteken i dessa planer. Att en 

skola som saknar bibliotek även saknar en plan för skolbiblioteket förefaller självklart, 

däremot är det önskvärt att skolbiblioteken tas upp i den kommunala biblioteksplanen för att 

visa på vikten av skolbibliotek. Planerna beskriver verksamheten och dess mål. Vanligen 

skrivs de på några år framåt men revideringsdatum saknas ofta vilket anses bero på att 

politikerna inte vill binda upp sig för de resurser biblioteksplanerna kräver. Antagandet från 

KBs sida är att de ekonomiska resurserna kring biblioteken är för dåliga helt enkelt (2014). En 

kartläggning, Skolbibliotek – hur ser det ut?,  som den myndighetsöverskridande 

verksamhetsgruppen genomförde under 2016, skriver kort om skolbibliotekens nytta och vad 

de gör för läs- och skrivutvecklingen:  

 

Idag kan man egentligen inte ge en fullständig bild av hur många 

skolbibliotek som finns i landet. Osäkerheten i den statistik som finns 

beror på en mängd olika faktorer bland annat det faktum att det inte finns 

en gemensamt fastställd definition av vad som utgör god 

skolbiblioteksverksamhet. Detta betyder att ansvariga myndigheter utifrån 

tolkningar av lagtexterna, förarbeten och liknande fått göra egna 

avgränsningar för att överhuvudtaget kunna göra mätningar (Skolbibliotek 

– hur ser det ut?, 2016b, s. 7) 

 

Citatet visar på att lagen ses som otydlig och vilka svårigheter det medför. Rapporten från KB 

skrapar på ytan kring skolbibliotekens statistik, dess bemanning och huruvida de är upptagna i 

kommunernas biblioteksplaner eller inte. Den avslutas med en framtidsöversikt där det 

informeras om att skolinspektionens inspektionsmodell ska förändras från och med 2018. 

Huvudmän kommer kunna söka bidrag för personalförstärkning i skolbiblioteken och 

skolverket håller på att ta fram strategier för IT i skolan och med digitaliseringen krävs 

skolbibliotek och bibliotekarier med adekvat utbildning (2016b).   

En av anledningarna till att det ställdes en fordran kommunala biblioteksplaner berodde på att 

skolbiblioteken ansågs vara försummade. I bibliotekslagens förarbeten står att intentionen var 

att förbättra just skolbiblioteksområdet, men kravet på att kommunerna ska ha en skolplan har 

tagits bort. Detta framgår i Skolbibliotek i biblioteksplanerna (KB, 2015). 

 

I sammanfattningen av KBs rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs, skrivs att den ska 

kunna användas för att inspirera både beslutsfattare och skolledare, men även övrig personal 
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för fortsatt arbete. Rapporten visar både negativa och något mer positiva siffror gällande 

engagemang och andra funktioner. Vart fjärde skolbibliotek saknar samarbete med rektor eller 

annan i skolledningen, 8 av 10 säger att rektorn är med och påverkar – men det gäller endast 

budgeten. Hälften av skolbiblioteken saknar en verksamhetsplan och ingår sällan i den 

kommunala biblioteksplanen. En av de i rapporten intervjuade rösterna säger att ”[a]lla pratar 

om hur viktigt biblioteket är men ingen verkar veta vad vi ska ha det till!” (2016c, s. 29).  

 

2.3 Skolbiblioteket som definition och fysisk plats 

 

Tillsammans med Mikael Alexandersson, forskare från Göteborgs Universitet beskriver 

Louise Limberg att skolbibliotekets betydelse för lärandet beror på flera faktorer som 

resurser, pedagogiska idéer och organisatoriska strukturer. Deras studie visar på att 

skolbibliotek är såväl en materiell som virtuell plats. Samtidigt är den fysisk och en plats för 

lärande av mängder av olika ämnen. Skolbiblioteket kan alltså inte bara ses som antingen en 

plats eller en funktion, utan har en vidare aspekt (2003). Masteruppsatsen av Johanna Ekström 

och Malin Larsson behandlar det värde skolbibliotekets fysiska plats har för eleverna. Den 

beskriver att den personliga kontakten som skolbibliotekarien erbjuder har förtjänster för 

eleverna som kanske inte alltid är så synliga (2013). Alexandersson och Limberg beskriver 

även att skolbiblioteket som plats är trygg och erbjuder en känsla som inte finns någon 

annanstans i skolmiljön. Eleverna i deras undersökning såg skolbiblioteket som en plats för 

arbete och använde biblioteket för att hitta information. Många elever använde även 

biblioteket som tillflyktsplats för att slippa lektioner (2003).  

 

Lundh och Limberg vill understryka att det inte finns någon självklar definition av 

skolbiblioteket och även om det fanns skulle det inte lösa de lokala verksamheternas problem 

(2013). Enligt Eleonor Möllers (2013) kandidatuppsats om rektorers tolkning av 

skolbibliotek, medger de intervjuade rektorerna att skollagen är otydlig, men att inte heller 

skolinspektionens fordringar är enkla att förstå. Josefin Andersson (2012) undersöker i sin 

masteruppsats vad rektorer vid ett antal gymnasieskolor anser att lagen menar med tillgång till 

skolbibliotek och hur de tolkar kraven som finns uppsatta i skollagen. I studien framkommer 

det att rektorerna för de mindre skolorna har svårt att uppnå de krav som finns i lagstiftningen 

 

Thomas tar också hon upp en tvetydighet gällande synen på skolbiblioteket och frågar om det 

är ett utbildningsstöd eller om det har en mer kulturförmedlande funktion (2013). Limberg och 

Lundh påvisar även de att skolbiblioteken tillhör två politiska områden, både kulturpolitiken 

och skolpolitiken (2013). Det fanns ett önskemål från Svensk biblioteksförenings håll om att 

skolverkets definition för skolbibliotek skulle skrivas in i lagbestämmelsen, där definitionen 

var ”en gemensam resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas 

förfogande med hjälp av kompetent personal.” (Limberg & Lundh, s. 33). Dock står inget om 

varför detta inte godtogs. I rapporten (2013) uttrycker Thomas en önskan om att 

bestämmelserna borde vara tydligare, ge en definition som gör att den går att följa och 

genomföra, något som bland andra skolinspektören Kjell Ahlgren uttrycker i intervjun med 

UR (2016, Skolbiblioteken och likvärdigheten). Thomas jämför med annat som redan är 

stadgat i skollagen – skolorna måste ha tillgång till skolsköterska till exempel. Det kan 

jämföras med sjukhusens behov av sina sjuksköterskor eller behovet av en pedagog för att 

genomföra undervisning. Ett bibliotek kräver sin bibliotekarie. Det behövs för att tillgodose 

behovet verksamheten kräver. Det skulle inte försäkra den likvärdiga skolan men det skulle 

peka på vad lagstiftaren haft för ambition (2013). 
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2.4 Det digitala skolbiblioteket 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gav 2012 i uppdrag till Krister Widell och Mats 

Östling att ta fram material vilket lett till rapporten Det obegränsade rummet. Det moderna 

skolbiblioteket - en framtidsskiss, i samband med att den svenska skolan genomgått en hel del 

förändringar i takt med samhället i stort. Rapporten är inte vetenskaplig utan är en del av den 

blogg de också driver med samma namn. Widell och Östling för i denna rapport en diskussion 

om det framtida biblioteket. Deras tankar om framtidens skolbibliotek kan delvis 

sammanfattas i dessa punkter:  

 

 är inte bara ett fysiskt rum – utan också ett digitalt rum 

 är en resurs för lärande, resursleverantör och hantering av information/resurser 

 är en även en digital resurs som inte en enskild skola/kommun ska behöva bygga upp 

utan tillsammans med flera olika aktörer 

 är en samverkan mellan elever, pedagoger och digitala leverantörer 

 är en tjänst för skolan 

 

De anser att skolinspektionens tolkning av lagen, tvingar skolbiblioteket till att vara ett fysiskt 

rum. Dock föreslår skolinspektionen i sitt informationsblad, alternativet ”annan 

informationsteknik än böcker i traditionell form” om ekonomi eller geografi är ett problem för 

utveckling av ett skolbibliotek (2011), vilket kan tolkas att de inte helt motsätter sig en digital 

lösning. Det fysiska rummet gör att det skapas ”bristsituationer” som brist på material eller 

personal. Om skolbiblioteket istället utvecklas till att bli mer digitalt skulle dessa brister 

minska förklarar Widell och Östling vidare. Genomgående i rapporten slår dessa två ett slag 

för utvecklingen av det digitala skolbiblioteket. Båda arbetar som ”konsulter med 

verksamhetsutveckling med hjälp av it inom skola och utbildning.” (2011), vilket präglar 

deras diskussion om en digital framtid inom skolbiblioteken.  

 

Förutsättningarna för de fysiska resurserna i skolbiblioteket ses som minimala dels på grund 

av att utbudet inte motsvarar efterfrågan men även då tillgängligheten inte kan garanteras för 

mindre skolor eller de ute i glesbygden. Östling och Widell anser att lagen har ett 

storstadsperspektiv då premisserna är anpassade efter endast de som har möjligheterna till att 

genomföra dem. Här kan skolverkets nya IT-strategier och skolornas digitaliseringsutveckling 

som nämns av KB, vara en positiv vändning för de skolor där en digitalisering är mer 

lättillgänglig (KB, 2016b). Även om många kommuner saknar resurser syns försök till 

implementering av lagen genom bokbussar och olika former av distribution men även 

nyttjande av exempelvis folkbibliotekens personal.  

 

Det digitala biblioteket är lika viktig som det analoga och bör ses som ett rum och inte bara 

som en söktjänst menar Widell och Östling. De poängterar att få skolor har resurser att skapa 

ett skolbibliotek som är både digitalt och analogt men att det digitala biblioteket kan 

underlätta för skolor i glesbygden att uppnå de krav som ställs i skollagen (2012). Ekström 

och Larsson diskuterar i sin masteruppsats det fokus det fysiska biblioteket tar som därmed 

skymmer de övriga funktionera och resurserna skolbiblioteket kan bidra med (2013).  

 

Limberg & Lundh förklarar att många skolor redan har införskaffat digitala verktyg till sina 

elever, som egna datorer vilka kan användas i undervisningen. Ofta är de uppkopplade mot 

internet vilket innebär att eleverna kan komma åt databaser och annat nödvändigt till sitt 

lärande. Det framtida skolbiblioteket måste innehålla både analoga och digitala resurser för 

sin utvidgade roll. Tidigare har svenska elever presterat bra i internationella jämförelser, 
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genom bland annat PISA-undersökningar, vilket de inte längre gör och skulden läggs på de 

digitala medierna. Skolbibliotekens ställning har ändrats sedan nya typer av medier och 

teknologi intagit sin plats (2013). I skrivande stund inkom de senaste mätningarna från PISA-

undersökningen där resultatet i läsförståelse placerar svenska elever över OECD-genomsnittet 

(Skolverket, 2016c). PISA är en förkortning av Programme for International Student 

Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation 

for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 länder och regioner i PISA 

2015.  

 

2.5 Behövs skolbibliotekarien? 

 

I motsats till att skolbibliotekariens roll är viktig för biblioteksverksamheten hävdar Peter 

Kåhre (2015), universitetslektor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet, att deras roll är överskattad. Han anser att forskningen är dåligt 

underbyggd och att det inte finns något som visar på vad ”biblioteksinstitutionen bidrar med i 

kunskapsprocesserna” och påstår att en lärare kan lika gärna utbilda i exempelvis 

informationssökning. Kåhre menar att forskningen inte heller säger något om 

skolbibliotekariens roll utan den knyts till en pedagogisk funktion och även om eleverna sägs 

värdesätta skolbibliotekarien kan det lika gärna bero på att hen är en tillgänglig vuxen. Detta 

står helt i motsats till vad som framkommit i till exempel Ekströms och Larssons (2013) 

undersökning, där eleverna högt värderade det personliga mötet eller till vad KB uttrycker i 

sina rapporter. Däremot är Widell och Östling (2012) inne på samma spår som Kåhre då han 

anser att skolbiblioteken måste sättas in i ett modernare tekniskt sammanhang och att det kan 

fungera som ett redskap istället för att använda en bibliotekarie. Han vill att 

bibliotekarierollen ska diskuteras i en vidare kontext tillsammans med teknologin och inte se 

bibliotekarien enbart som en undervisare. Samtidigt ska flera av bibliotekariens funktioner 

läggas över till tekniken istället för att genomföras av bibliotekarien som person. Det en dator 

kan göra behöver alltså inte en skolbibliotekarie göra.  

 

Gällande skolbibliotekens och skolbibliotekariens lässtimulerande och motiverande uppgift 

hävdar Kåhre: ”Om inte bibliotekarierna har en övermänsklig insikt i all litterär mångfald är 

det troligt att de begränsas till att känna till det som alla andra känner till. […] Det kan göra 

att biblioteken inte ens behövs för att erbjuda den litteratur som efterfrågas.”  Även om Widell 

och Östling (2012) också diskuterar digitaliseringen av skolbiblioteken är Kåhre mycket 

hårdare i sin ton och närmast förminskar bibliotekariens kunskap och funktion. En av de 

större punkterna han riktar kritik mot är den roll skolbibliotekarierna får genom att de ska 

lotsa eleverna till det som är kvalitetssäkrad information. Rektorerna och skolbibliotekarierna 

som intervjuats av Maud Hell i en magisteruppsats om skolbibliotekets kvalitet, var alla eniga 

att skolbiblioteken var viktiga för elevernas läsförmåga och deras läsförståelse. Likaså ansåg 

de att skolbibliotekarierna väckte läslust (2010), något som inte står i linje med Kåhre.    

 

I föreliggande studie undersöks några tidigare outforskade kommuner för att se hur rektorerna 

arbetar med implementeringen av skolbibliotek. Som syns i forskningen kan skolbiblioteken 

fylla en viktig funktion i undervisningen men även som funktion och verksamhet för eleverna 

i skolan. Rektorernas syn på skolbiblioteken har tidigare redogjorts för i andra studier, som 

har fokuserat på andra kommuner och vissa som genomfördes även innan lagstiftningen, men 

hur den aktuella situationen ser ut i studiens undersökta kommuner och hur rektorerna ser på 

sina egna skolbibliotek är här av intresse.  
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3. Teori  

 

Den teori som har använts i studien för att analysera resultaten är implementeringsteori. 

Teorins bakgrund och begrepp beskrivs inledande för att sedan övergå i en beskrivning av 

teorins olika perspektiv. Därefter presenteras även några villkor för teorins praktiska 

användning i uppsatsarbetet. 

Förutom en implementeringsstrategi och kompetensutveckling är Widells och Östlings 

utvecklingspunkter något komplicerade. De anser att metadatastrukturer ska utvecklas, likaså 

samsöksfunktioner. Avgörande för skolbiblioteksverksamheten är att den måste ta sin 

självklara plats i skolarbetet vilket de också poängterar (2012). 

 

3.1 Implementeringsteori 

 

“Implementation research analyses the policy using organizational and methodological 

constructs which do not correspond to those prescribed by the formal constitution.”  
(Benny Hjern & Chris Hull, 1982) 

 

Politik kan inte alltid analyseras med konventionella metoder, ibland krävs en metod som är 

konstruerad på ett annat sätt vilket citatet uttrycker. Implementeringsteorin handlar om hur ett 

beslut verkställs. Rothstein ger en inblick i hur implementeringspolitiken uppkom under 

1960-talet till en början i USA där en reformoffensiv inleddes för att mota bort den utbredda 

fattigdomen. Program dedikerade till särskilt utsatta och behövande infördes. Kriget mot 

fattigdomen påbörjades och den amerikanska kongressen ville efter ett tag undersöka vilken 

effekt de lanserade välfärdsprogrammen hade. Särskilda sändebud samordnades för att 

undersöka detta och därmed uppstod implementeringspolitiken. Det var inte bara i USA 

fattigdomen var omfattande, det var den även i Sverige under den här tiden. Reformerna som 

genomfördes i både Sverige och USA visade sig ge litet resultat och ledde till en 

reformpessimism. I Sverige resulterade det i en utredning som kallades maktutredningen. Den 

behandlade den utbredda maktlösheten hos allmänheten gentemot de byråkratiska systemen 

(2002). Rothstein sammanfattar att ”[s]ystemets makt ökar, men makten över systemet 

minskar.” (s.75).  

 

Den offentliga förvaltningen måste organiseras och hur det görs på bästa sätt kallas för 

förvaltningspolitik. Processer som sker inom politiken blir påverkade av hur den offentliga 

förvaltningen agerar vilket ibland visar sig fungera bättre än andra politiska styrmedel. 

Kärnan i politiken handlar oftast om makt och påverkan förklarar Sannerstedt (2001). De 

politiska besluten ska genomföras – implementeras, men ibland uppstår problem. Besluten 

genomförs inte som det var tänkt och ett implementeringsproblem har uppstått. Antingen 

beror det på effekterna beslutet avsågs uppnå eller vad de som verkställer beslutet gör med 

detta. Av ett verkställt beslut kan det komma olika resultat, effekten kan bli helt annan än det 

som förutsetts även om det implementerats på rätt sätt, alltså på det sätt beslutsfattaren tänkt 

sig. Problemet kan ligga i effekten av genomförandet snarare än hos förvaltningen. Enligt 

Sannerstedt bör politiska beslut genomföras på det sätt som är avsett. Det innebär också att 

politikerna har en styrande roll och att en förvaltning genomför folkvalda beslut fortsätter han. 

Vår demokratiska styrning förutsätter att de folkvaldas beslut verkställs (2001).  

Lennart Lundquist har i Implementation Steering (1987) skapat en modell för detta, den 

klassiska styrningsmodellen (s. 61). Lundquists styrningsmodell i enkelhet, skiljer mellan två 

politiska roller, beslutsfattarrollen och verkställarrollen. I denna studie kan riksdagen ses som 

beslutsfattare och kommunerna, skolorna och rektorn som verkställare. Sannerstedt påpekar 

dock att dessa roller genomsyrar varandra i verkliga sammanhang (2001).  
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Verkställaren påverkas i sitt genomförande av beslutsfattarens styrning, vilket kan ske på 

olika sätt förklarar Sannerstedt. Direkt styrning innebär att verkställaren får direkta beslut om 

vad som ska genomföras från beslutsfattaren. Skollagen SFS 2010:800 gällande 

skolbiblioteket som studien avser kan här ses som en form av direkt styrning. Även indirekt 

styrning är en form av styrning där beslut om organisation, resurser, regler och även 

rekrytering av personal beskrivs och beslutsfattaren uttrycker sin åsikt i hur beslutet ska 

genomföras. Sannerstedt uttrycker denna relation som en form av styrning och kontroll. 

Styrningen kontrolleras i efterhand för att se hur processen genomförts och hur det fungerat 

och har detta ej fungerat talas det om återstyrning där beslutsfattaren ändrar styrning säger 

Sannerstedt och förklarar att två aspekter av styrningen kan urskiljas, dess reliabilitet och dess 

rationalitet. Med reliabiliteten menas hur verkställaren handlar i enlighet med beslutfattarens 

styrning och rationaliteten handlar om vilken grad av resultat som uppnås utifrån vad 

beslutsfattaren eftersträvat (2001).  

 

Förutom effekter av ett beslut eller att själva beslutet inte verkställts som det var tänkt, kan 

egenskaper hos politiska beslut framkalla problem vid implementeringen förklarar 

Sannerstedt. Något inte alltför ovanligt är vaga och motstridiga reformer vilket även den nya 

skollagen kritiserats för att vara (2001). För att nå målet – alla skolor ska ha tillgång till 

skolbibliotek – måste beslutet verkligen kunna leda till måluppfyllelse. Om förändringar ska 

ske ska det bygga på en korrekt kausal teori förklarar både Sannerstedt (ibid.) och Rothstein 

(2002). ”[G]e tillämparen handlingsfrihet för att han skall kunna hantera nya, oförutsedda 

situationer till vilka politikerna inte kunnat ta hänsyn när styrningen utformades” 

(Sannerstedt, 2001, s. 32). Sannerstedt skriver att ju vagare ett politiskt beslut är desto större 

möjlighet har det att finnas kvar länge och för att ge möjligheter till dem som ansvarar för 

implementeringen (2001). 

 

3.2 Olika implementeringsperspektiv 

 

”Politiken implementeras i ett samspel mellan olika aktörer som ägnar en större eller mindre 

del av sin tid åt uppgiften.” (Sannerstedt, 2001, s. 23) 

 

De som ska verkställa beslut förväntas också följa dessa beslut skriver Sannerstedt, nästan av 

tradition. Beslutsfattaren har som uppgift att ta reda på om fattade beslut faktiskt genomförs 

men även undersöka om det inte görs och i så fall varför, vad gick fel – och därmed även 

åtgärda. Översyn görs uppifrån-och-ner, från beslut ner till verkställare eller nerifrån-och-upp, 

från verkställare upp till beslutsfattare (2001). Perspektivet uppifrån utgår från ett politiskt 

beslut taget i organisationens topp som rasslar nedåt i en styrningskedja förklarar Sannerstedt, 

exempelvis från en skollag ner till skolbiblioteket. Lagen är utgångspunkten tillsammans med 

beslutfattarnas avsikter. Nedifrånperspektivet utgår ifrån de offentliga tjänsterna till 

användaren, i detta exempel börjar vi i skolbiblioteket där uppifrånperspektivet slutar (ibid.). 

Tillämparnas handlande är utgångspunkten vilken går att förstå av både Sannerstedt (ibid.) 

och Rothstein (2002). De två perspektiven har alltså olika syn på lagen som styrinstrument. 

Den här studien fokuserar dels på en nedifrån-och-upp perspektiv då det är verkställarens 

hinder och möjligheter för implementering av skollagen som är i blickfånget, men 

uppifrånperspektivet bör ändå diskuteras då det är politikerna som tagit beslutet om lagen. 

Dessutom är frågan om verkställaren, rektorn, förstår, kan och vill av stor vikt. Vid en analys 

där implementeringsteorin används, kan lagen, i detta fall skollagen, helt uteslutas ur analysen 

om den inte har någon styrande inverkan då den blir oviktigt för tillämpningen säger 

Sannerstedt. I det här avseende har skollagen ett en styrande inverkan. Sannerstedt förklarar 

att ”[d]et ena perspektivet rekommenderar forskaren att som sin utgångspunkt ta det 
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auktoritativa politiska beslutet, medan det andra i stället uppmanar forskaren att börja med en 

granskning av den faktiskt bedrivna verksamheten.” (2001, s. 25). 

 

Med rektorerna i fokus som verkställare, eller som närbyråkrat som forskaren Michael Lipsky 

benämner det hos Sannerstedt (2001, s. 22), så finns en annan teori än den ovanstående, en 

som sätter just verkställarna i centrum. Den kallas av Sannerstedt för närbyråkratperspektivet, 

teorin om street-level bureaucrats – närbyråkrater. Teorin handlar om de som dagligen 

arbetar nära andra människor professionellt, som inom sjukvården eller skolan. Dessa 

närbyråkrater, inte politikerna, skapar politiken inom sitt område då de vanligen har stor 

handlingsfrihet inom sin egen verksamhet (ibid.). En skola kan förstås som en egen politisk 

kedja där rektorn är beslutsfattaren och exempelvis skolbibliotekarien är genomföraren, en 

uppifrån-modell i mindre tappning. En verksamhet av denna typ där individuell hänsyn måste 

tas och en individuell anpassning måste ske är svår för politiska beslutsfattare att kontrollera 

går att läsa hos Sannerstedt. För en individinriktad verksamhet saknas kompetens från 

politiker, de har inte detaljkunskapen, inte heller finns det möjligheter för dem att hantera de 

ständiga prioriteringarna. Men detta gäller främst verksamhetens innehåll då politikerna 

påverkar samma verksamhets förutsättningar genom resurser, organisering och så vidare 

(ibid.). Politiskt viktiga beslut inom området tas vanligen på en lägre nivå inom 

organisationen förklarar Sannerstedt och i samma underläge som politikerna befinner sig 

användarna, de har ingen möjlighet att kontrollera verksamheten då användarens status är låg 

och inte innehar den kompetens som krävs. Uppnås inte användarnas behov riskerar därmed 

närbyråkraterna ingenting. Ofta går det långsamt mellan beslut och implementering samtidigt 

som implementeringsproblemet uppstår. Implementeringsproblemet i sig handlar om att det 

som ska implementeras inte blir genomfört oavsett vad det gäller, ett problem uppstår vilket 

kallas implementeringsproblemet. Enligt Sannerstedt går det aldrig att uppnå en fullständig 

förståelse eller samförstånd kring vad ett beslut faktiskt innebär så för att underlätta 

implementering har han ställt upp ett antal krav:  

 

 Den direkta styrningen ska vara självklar. Ingen ska kunna missförstå beslutfattarnas 

intentioner. 

 Enkel struktur och tydlig information. Tydlig ansvarsfördelning. 

 Enkel kontroll av implementering, enkel information om uppföljning.  

 Ingen utomstående ska kunna hindra genomförandet.  

 Se till att den som implementerar är motiverad (2001). 

 

3.3 Förstå, kunna och vilja 

 

 Verkställaren skall förstå beslutet 

 Verkställaren skall kunna genomföra beslutet 

 Verkställaren skall vilja genomföra beslutet 

 

Dessa tre egenskaper krävs enligt för att lyckas få ett beslut implementerat enligt både 

Lundquist (1987) och Sannerstedt (2001). Sannerstedt och Lundquist förklarar egenskaperna 

med att ’förstå’ ett beslut som ska implementeras, innebär att beslutsfattarens intentioner ska 

vara tydliga. Syftet med genomförandet är centralt för genomförandet (2001; 1987). ’Kunna’ 

genomföra ett beslut är avhängigt flera faktorer. Resurser i form av tid, kompetens, pengar 

och så vidare krävs för att kunna implementera vissa beslut. Vidare krävs att ingen hindrar 

denna implementering enligt Sannerstedt, (2001) och Lundquist, (1987). ’Vilja’ genomföra ett 

beslut kan bero på verkställarens inställning till beslutet förklarar Sannerstedt och Lundquist. 

Viljan kan alltså hänga ihop med verkställarens personliga egenskaper, som att den 
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exempelvis inte tycker om det politiska beslutet. Det i sig kan ha en god grund då det kan 

anses ha negativ inverkan på området där beslutet är tänkt att implementeras. Verkställarens 

kompetens kan också vara avgörande. Det kan även bero på att denna inte har tillräcklig eller 

felaktig kunskap i området, men det kan även bero på lokala förutsättningar som behov eller 

värderingar vilka påverkar verkställarens inställning utvecklar de båda sin beskrivning (2001; 

1987). 

 

För att en implementering ska kunna ske, enligt Sannerstedt, krävs resurser som personal och 

det med rätt kompetens, lokaler, pengar med mera. Närbyråkraterna, de som arbetar 

professionellt med människor, har ofta alldeles för stor arbetsbörda vilket politikerna känner 

till. Med denna kännedom bedöms de höga målen endast som en riktlinje istället för något 

som måste uppnås och därmed blir det icke uppnådda målet inte ett implementeringsproblem 

utan ett gör-så-gott-du-kan-mål (2001).  

Sannerstedt (2001) skriver:  

 

[I]mplementeringsproblem ses som en fullständigt normal företeelse. Om ett 

auktoritativt beslut inte tillämpas som avsett bör detta inte ses som något 

patologiskt utan som ett reguljärt inslag i det politiska livet. De olika sätt att 

se på implementeringsproblemet som vi diskuterat är egentligen 

representanter för skilda perspektiv på vad som är kännetecknande för det 

politiska livet över huvud taget. (s. 46) 

 

I enkätens analys appliceras denna tre-stegsmodell på resultaten för att utröna huruvida 

rektorerna förstår, kan och/eller vill implementera lagen om skolbibliotek. Därtill läggs 

uppifrån- eller nedifrånperspektivet tillsammans med de krav som åligger beslutsfattaren när 

de meddelar om nya beslut, om enkätens frågor eller resultat visar att det inte handlar om 

förstå-kunna-vilja-perspektivet från rektorernas sida.  
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4. Metod 

 

Den kvantitativa metoden består av både systematiska och strukturerade observationer vilket 

föranleder enkäterna som ska användas för denna undersökning. Studien genomförs genom att 

en enkät (bilaga 1) skickas ut till rektorer för ett visst antal utvalda skolor.  

 

4.1 Enkäter  

 

Syftet med denna studie är att få fördjupad insikt i hur det ser ut med tillgången till bibliotek 

för enligt rektorerna för ett antal utvalda skolor i fem svenska kommuner. Studien som 

genomförs är en uppsats på kandidatnivå vilket innebär att endast ett stickprov av alla skolor 

görs. Enligt färsk statistik från KB (2016b) saknar 86 av 290 kommuner tillgång till ett 

skolbibliotek.  

Genom valet av en kvantitativ metod och enkäter kan insamlingen av data ske hos en större 

mängd respondenter under en kortare tid. Den kvantitativa metoden är önskvärd då konkreta 

data mäts. För att genomföra den här typen av mätning och undersökning krävs ett klart syfte 

gällande vad som ska mätas. De frågor som ställs i enkäten handlar om synen på och 

användningen av skolbibliotek, men även hur tillgången till skolbibliotek ser ut. Svaren 

sammanställs sedan för att ge en bild av hur det ser ut enligt de tillfrågade rektorerna (Trost, 

2012). Valet av frågor i enkäten genererar mätbara svar om någon fråga är öppen och kräver 

att den som analyserar enkäten gör en tolkande insats som exempelvis med frågan: Vad är ett 

skolbibliotek för dig?  

 

4.2 Urval 

 

Önskvärt hade varit att undersöka alla skolor i Sverige som inte verkar ha tillgång till ett 

skolbibliotek för att få en helhetsbild av det aktuella läget. Statistiken visar att 86 hela 

kommuner saknar skolbibliotek enligt KBs definition, men varifrån denna siffra kommer 

avslöjar inte excel-dokumentet från KBs statistik eftersom det är många fler än dessa 86 som 

underlåtit att svara av olika anledningar.              

Undersökningen i denna studie fokuserar på fem kommuner i Skåne. Urvalet har gjorts bland 

annat genom att titta närmare på statistiken från KB. Vilka skolor har inte svarat på enkäterna 

och innebär det att dessa kommuner inte har skolbibliotek? För att studien skulle ge svar på 

om det fanns tillgång till bibliotek eller inte och huruvida en implementering av lagen håller 

på att ske undersöktes kommuner och skolor som inte gett svar till KB i deras undersökning. 

En avsiktlig spridning över Skåne har gjorts. Skälet till de medvetna urvalen handlar delvis 

om att det finns tidigare uppsatser som behandlat skolbiblioteket och lagen på ett likartat sätt 

men gällande andra orter än i denna studie. Avsikten var först att jämföra olika områden i 

landet men återigen handlar det om uppsatsens kandidatnivå och därför blev det inte 

hanterbart eller genomförbart på den begränsade tid som fanns till förfogande. Efter att 

urvalet preliminärt gjorts ur statistiken undersöktes även om det fanns någon kommunal- 

och/eller skolbiblioteksplan. Två av kommunerna har biblioteksplaner fram till och med 2016, 

en av dem avslutades 2012, ytterligare en hade 2011 som sitt sista år och den sista har inte 

haft någon biblioteksplan sedan 2007 (KB, u.å.). En extra kontroll gjordes dels genom 

kommunens egna hemsidor men fler eftersökningar gjordes även via Google.                                                                                                                                   

 

För studien valdes uteslutande kommunala grundskolor att undersökas för att ytterligare 

begränsa omfånget. Då målet för undersökningen är skolbiblioteken, eller avsaknaden av 

skolbibliotek, kan mottagaren för enkäten inte vara en skolbibliotekarie då denna dels inte är 

huvudansvarig för verksamheten men troligen finns ingen sådan om inte det heller finns ett 
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skolbibliotek. Mottagaren får vara den som är verksamhetsansvarig vilket i det här fallet är 

rektorn eller skolledaren. För denna undersökning har en rektor funnits på varje skola. Ytterst 

ansvarig är kommunen, men då de i ansvarsledet är så långt ifrån verksamheten och troligen 

inte har full kännedom om verksamheten syns rektorerna som mest lämpade att svara på 

enkätens frågor.                                                                                                                            

 

KB har, som tidigare nämnts, vissa krav för att skolbiblioteken ska kunna svara på deras 

utskick och enligt skolverket (2016d) fanns under läsåret 15/16, 4012 kommunala 

grundskoleenheter. Av dessa undersöks här 40 stycken varav endast två skolor har besvarat 

den för denna studie utskickade enkät och finns med i statistiken från KB. Kommunernas 

egna hemsidor har agerat register för att få fram de skolor som finns och på skolornas 

hemsidor har rektorernas kontaktuppgifter hittats.  

 

4.3 För- och nackdelar med webbenkäter  

 

Den metod som valts för att genomföra studien är enkäter. Till utformningen är de 

webbenkäter (bilaga 1) vilket innebär att en länk till dessa skickas ut via e-post. Enligt Trost 

(2012) kan just en webbenkät leda till en sämre svarsfrekvens än om de skickas via vanlig 

post. Orsakerna är flera, som bland annat att det inte kommer fram överhuvudtaget utan 

stannar på grund av en brandvägg eller hamnar i skräpposten på grund av olika filter. Andra 

orsaker är att e-post snabbt glöms bort om det inte tas om hand på en gång och då kan 

svarsdatumet redan ha passerat när det återfinns. Fördelen med e-post är att det går snabbt då 

det kommer till mottagaren direkt efter att det är skickat, men det förutsätter att e-

postadressen är korrekt och leder till rätt person. Såvida mottagaren inte meddelar att 

meddelandet hamnat fel blir det svårt att korrigera och rätt mottagare får då inte sin enkät. 

Svaren skickas tillbaka genom ett klick på skicka, som står efter den sista frågan. E-

postadresserna har hämtats från den aktuella skolans hemsida som alla visar på en relativt ny 

uppdatering. Webbenkäten är även en kostnadsmässig vinst då den är gratis (ibid.). 

Även om frågorna vid första anblicken kan uppfattas som tydliga finns möjlighet till 

missuppfattningar vilka inte går att korrigera då den här formen av enkäter används. Frågorna 

är av den anledningen kryssfrågor, frågorna besvaras med att respondenten sätter kryss vid det 

eller de svar som passar bäst. För denna studie finns förutom möjligheten att förklara sig då 

ett kommentarsfält finns under varje frågeavsnitt, även tillfälle för respondenten att under 

kryssrutan övrigt i slutet av varje avsnitt skriva mer om så önskas. Kontaktuppgifter till 

forskaren har lagts till i följebrevet, även kallat missivbrev (bilaga 2).  

 

I och med att det inte finns någon möjlighet för respondenten att bläddra igenom frågorna för 

att få en överblick finns information om antal frågor, antal avsnitt och ponerad svarstid dels i 

missivbrevet men även i början av enkäten. Svarstiden beräknades till ca 15 minuter beroende 

på hur insatt rektorn är i skolbibliotekets verksamhet, tidsspannet skrevs ut i både 

missivbrevet och även först i enkäten. Skälet till att lägga till den här typen av information 

handlar om att bristen på en överblick kan leda till att respondenten ger upp och det kanske i 

slutet av enkäten (Trost, 2012). 

 

4.3.1 För- och nackdelar med Google Forms 

 

Fördelen med att använda just Google Forms är att varumärket Google i sig är välkänt och de 

flesta skulle känna sig trygga med att besvara en enkät som har det namnet. På det sätt 

enkäten är skapad krävs ingen inloggning av respondenten. En inloggning hade krävts om 

enkäten hade spärrats så inga fler svar kan skickas från respondenten efter denna skickat sitt 
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svar, detta för identifiering av respondenten gentemot programmet i sig. Anonymiteten kräver 

att alla respondenter besvarar enkäten för att slippa få en påminnelse, men eftersom så icke är 

fallet får alla två påminnelser var. Ytterligare en nackdel för respondenten är att hen inte kan 

påbörja enkäten för att sedan stänga ner för en paus och sedan fortsätta, men en varningsruta 

för detta ges då sidan stängs ner. För att bespara respondenten viss börda behöver inte alla 

frågor fyllas i för att dels gå vidare men inte heller för att kunna skicka tillbaka formuläret.  

 

4.4 Etiska aspekter  

 

Då studien undersöker tillgången till skolbibliotek ses ämnet inte som känsligt, men det är av 

största vikt att respektera önskan och möjligheten att få vara anonym och bli behandlad 

konfidentiellt. Av den anledningen har undersökningen genomförts anonymt. Det enda 

tillfället då forskaren har tillgång till respondenternas namn är vid utskicket av enkäten via e-

post. Därefter finns ingen koppling mellan de svar som skickas in och den e-postadress som 

används för utskick. Respondenten behöver inte uppge sitt eget namn, e-post eller något annat 

som kan avslöja vem denna är. Tvärtom är dock forskaren ständigt känd för respondenterna 

då en e-postadress finns tillgänglig för frågor eller vidare information. Den etiska aspekten 

uppfylls vidare genom att det är helt frivilligt att fylla i formuläret. Anonymiteten hålls genom 

hela förfarandet och så även i analysen och i den färdiga uppsatsen (Trost, 2012). Trots att 

anonymiteten försvårat en del i genomförandeprocessen då det inte är möjligt att tyda vem 

som skickat in sina svar finns inga skäl till att utesluta anonymiteten. Istället har missivbrevet 

och enkäten fått en passus om att anonymiteten innebär att alla, oavsett om de svarat eller 

inte, får en påminnelse.  

 

4.5 Genomförande  

 

Enkäten (bilaga 1) vilken skapats genom Google Forms, skickades till rektorerna vid 

respektive skola tillsammans med ett missivbrev. Brevet beskriver undersökningens 

bakgrund, ger information om densamma och kontaktuppgifter till forskaren. Verktyget 

Google Forms har visat sig fungera bäst på en viss typ av webbläsare och e-postklient, det vill 

säga de som Google själv distribuerar. Flertalet andra fungerar och innebär inga problem för 

funktionen eller analysen av det material som inkommer, men fungerar bättre via Google 

Chrome och Google-mail.  

 

Under enkätens utformning genomfördes flertalet olika tester. Flertalet e-postklienter och 

webbläsare på datorer testades men även på mobiltelefoner, allt för att få till den enklast och 

smidigast möjliga länken som fungerade på flest antal funktioner.  

Formuläret som skickats ut är en tydligt strukturerad enkät i digital form. Först i enkäten 

fanns att läsa det missivbrev som skickats med, efter följde löpande själva formuläret. Skulle 

det visa sig att respondenten då hade en webbläsare som inte stödjer Google Forms så fanns 

en länk i missivbrevet (se bilaga 2) som var klickbar som styrdes direkt till formuläret.                             

Den 7e november skickades e-post till 40 olika skolor med rektorerna som mottagare, där 

missivbrevet tillsammans med länken till formuläret finns. Under närmare fyra veckor var 

formuläret tillgängligt för svar och därmed skulle alla ha svarat senast 1a december. 

Påminnelser skickades ut tre gånger till under den perioden.                                              

Enkäten var helt frivillig att fylla i och det fanns inget obligatorium genom formuläret. Skulle 

respondenten välja att inte svara på en eller flera av frågorna så kunde den ändå genomföras 

till sitt slut och skickas tillbaka.           
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För undersökningen krävdes en e-postadress att skicka ut enkäterna från. Då det finns student 

e-postadresser dedikerade till varje student, var den ett självklart val, fram till dess att tester 

genomfördes. I kolumnen för avsändaren i e-postklienten syntes endast ett id-nummer som är 

en del av student e-postadressen, för att exemplifiera – s123456@student.xx.se (OBS! endast 

en exempeladress). Av detta valdes en redan befintlig e-postadress som forskaren redan 

använder, där namnet på personen syns i avsändarkolumnen. Valet av den e-postadressen 

gjordes på grund av de många spam och andra typer illasinnade typer av e-post många får, 

och därmed väljer bort att svara på då avsändaren inte tydligt namnges.  

 

4.6 Enkätens utformning  

 

Skälen till att enkäten gjordes webbaserad är flera. Enkelheten i skapandet är en fördel då 

ingen egen kodning behöver göras, Google Forms står för grundstrukturen sedan handlar det 

om förmedlingen av enkäten. När enkäten är färdigformulerad och klar att skicka görs det 

enkelt genom en knapptryckning, mottagarens e-postadress skrivs i och sedan skickas det 

iväg. I och med att programmet, Google Forms är webbaserat och redan finns skapas det 

önskade formuläret i en befintlig mall. För att skapa formuläret ges möjligheten att rubriksätta 

hela formuläret och sedan ge underrubriker om formuläret innehåller flera delar. Förutom att 

rubricera och skriva frågor, kan frågorna besvaras genom att en respondent får kryssa i rutor 

eller beskriva med egna ord med längre eller kortare text. 

 

Rubriken för denna studie fick bli Skolbibliotek. Vidare har enkäten delats in i fem delar vilka 

alla har egen rubrik. Den första delen som handlar om rektorns eller skolledarens roll 

rubriksattes med Roll. Den andra delen fick heta Tillgång till eget skolbibliotek med en 

hjälptext som informerar att de skolor som har ett skolbibliotek i de egna byggnaderna eller i 

den omedelbara närheten ska besvara de kommande frågorna. Syftet med studien är bland 

annat att se hur rektorerna tillgodoser lagkravet för elevernas tillgång till ett skolbibliotek. 

Bland frågorna som rektorerna ska besvara kan det vara lämpligt att ta med frågor som härrör 

från skolinspektionens krav på skolbibliotekets utformning (2011). I detta avsnitt finns frågor 

om själva lokalen men även om vilken media den innehåller. Rektorerna ges även möjlighet 

att själva uttrycka vad de anser ett skolbibliotek vara.  

 

Nästa del heter Skolbiblioteket är folkbiblioteket. Finns det inget bibliotek i de egna lokalerna, 

så ska enligt skolinspektionen, närheten till ett bibliotek vara så pass nära att det kan nyttjas i 

den dagliga undervisningen (2011). Av den anledningen ställs frågor kring avstånd och 

samarbete mellan skola och folkbibliotek. Det fjärde avsnittet i enkäten behandlar personalen 

och heter Bibliotekets personal. Skolverket (2016a) och KB (2016b) anser att bemanning är 

en del av skolbibliotekets verksamhet och därför undersöks om de tillfrågade skolorna har 

bemanning och i vilken utsträckning. Därutöver undersöks den eventuella personalens 

arbetsuppgifter och om de möjligen har bibliotekarieexamen.  

 

Slutligen den femte och sista delen av enkäten, namngavs Implementering. Studien vill 

undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för att implementera skollagen, SFS 

2010:800. Rektorerna får bland annat besvara frågor om eventuella hinder finns och om 

eleverna ges möjlighet att använda sig av ett skolbibliotek dagligen. Enligt KB (UR Play, 

2016, Skolbiblioteken och likvärdigheten), behövs en biblioteksplan för att utvecklas och i 

enkäten får rektorerna ange om deras skola har en sådan att följa.  

 

De frågor som ställs i enkäten är alla beståndsdelar ur de krav som ställs hos KB (2016b), 

skolinspektionen (2011) och skolverket (2016a). Vilket innebär att de även är delar ur lagen, 
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SFS 2010:800, det politiskt fattade beslutet som ska implementeras. Frågorna har ställts 

utifrån ställda krav för skolbiblioteket och enkätsvaren tolkas dels utifrån dessa krav (2016b; 

2011; 2016a) och men även i enlighet med teorins fordringar på verkställaren enligt 

Sannerstedt (2001). Rektorn är den som ska genomföra implementeringen och för att det ska 

kunna ske måste hen förstå beslutet, kunna genomföra beslutet men även vilja genomföra 

beslutet i enlighet med de krav Sannerstedt (ibid.) ställer upp.  

 

De allra flesta frågorna besvaras genom att kryssa i det eller de alternativ som passar bäst in 

för respektive skola. Alla har flersvarsalternativ så passar flera svar går det bra att sätta flera 

kryss. Det gäller exempelvis frågan som handlar om hur skolbiblioteket används, där 12 olika 

alternativ finns som bland annat: lån av böcker, informationssökning och läsplats. Oftast 

används skolbiblioteket till mer än ett ändamål och därför ges möjligheten att ge fler än ett 

svar. För att få mer insikt i synen på skolbibliotek och hur rektorerna arbetar med lagens 

implementering har även öppna frågor använts där en längre text kan skrivas in av 

respondenten. Även om Trost inte anser att öppna frågor ska vara en del av enkäten då de 

innebär tolkning men att de också kräver mycket då de ska analyseras bör de enligt 

uppsatsförfattaren ingå för att ge mer djup i studien. Varje avsnitt avslutas med ett 

kommentarsfält som är frivilligt att fylla i, vilket också framgår i början av enkäten.   
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5. Resultat och analys  

 

Undersökningen gjordes på 40 olika skolor där ansvaret delas av totalt 27 rektorer och ledde 

till nio inkomna svar. Resultatet av denna undersökning redovisas under separata teman vilka 

är desamma som enkäten skapades utifrån, sammanlagt fem olika avsnitt. Redogörelse av 

resultaten och analysen görs gemensamt för att skapa en tydlig struktur. Bortfallet analyseras 

genom denna resultatredovisning där det är möjligt, i övrigt diskuteras den i ett eget sista 

avsnitt. I analysen används implementeringsteorin för att ge förståelse till rektorns agerande 

gentemot lagstiftningen och de frågeställningar studien haft. 

 

Genomgående appliceras Sannerstedts och Lundquists tre egenskaper, förstå-kunna-vilja, på 

rektorn, i de fall denna är ansvarig för genomförandet av det som ska verkställas. För att 

underlätta för genomföraren finns flera krav på beslutsfattaren. Dessa krav ska hjälpa den som 

ska verkställa beslutet, som exempelvis att besluten framförs enkelt och strukturerat (2001; 

1987). För att lättare kunna tolka de val rektorerna eventuellt gjort kan även genomförarens 

och beslutsfattarens krav ställas mot varandra. Studien handlar om implementering av 

skollagen, det vill säga att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.  

 

5.1 Ledarrollen 

 

Rektorerna var målgruppen av den anledningen att de har mandat att bestämma över 

skolbiblioteken i sina respektive skolor. De två första frågorna i enkäten gällde den ledarroll 

personen som svarade på frågorna hade, antingen om de var rektor eller innehade en annan 

form av skolledarroll. Samtliga respondenter svarade att de var rektor samt att de inte hade 

någon annan ledarroll.  

Ansvarig för skolorna och därmed skolbiblioteken, är rektorerna. Arbetsbördan är enligt 

Sannerstedt stor för närbyråkraterna, de som arbetar nära andra människor (2001). Rektorerna 

leder skolorna med sin personalstyrka och eleverna vilka alla arbetar mot en måluppfyllelse 

enligt läroplanen samtidigt som rektorn måste uppfylla krav gentemot sina överordnade och 

politiker. Blir arbetsbördan för stor kan det leda till minskad motivation. De krav som ställs i 

en sådan situation kan missförstås eller inte förstås alls, vilket även kan leda till att rektorn 

inte vet om att hen är ansvarig för implementering av fattade beslut. Förståelsen av vad som 

ska implementeras är en viktig aspekt enligt Sannerstedt. 

 

5.2 Tillgång till eget skolbibliotek 

 

Enligt enkätens resultat saknar tre av nio skolor i studien särskild lokal för skolbiblioteket, 

men enligt lagen betyder det inte att skolbiblioteket saknas, lokalen specificeras inte i 

paragrafen om skolbiblioteket (SFS 2010:800, 2a. kap § 36). För att vidare undersöka var 

skolbiblioteket ligger beläget fick rektorerna besvara frågan om dess plats. Av det Limberg & 

Alexandersson skriver om att elever ser skolbiblioteket som en trygg plats, en tillflyktsort 

(2003), så det kan tolkas som att eleverna gärna har skolbiblioteket som en separat lokal. 

 

Den av respondenterna som svarat annan lokal, har angett att biblioteket har ett eget rum på 

skolorna. Samma rektor har meddelat att hen besvarat enkäten för flera olika skolor. På grund 

av att denna respondent gett flera svar som ska komplettera varandra ser det ut som att det 

finns fler svar än respondenter i diagrammet. En annan rektor har svarat att särskild lokal 

saknas, men har under övrigt, lagt till att skolbiblioteket ”utgör en del av en studiehall, ett helt 

naturligt inslag.” Skolan som uttrycks sakna bibliotekslokal på den förra frågan, har angett att 

skolbiblioteket istället är fördelat över flera olika lokaler. En respondent har angett att de 
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använder folkbiblioteket som skolbibliotek. Fem respondenter uppger att skolbiblioteket har 

en dedikerad lokal. Vare sig skolinspektionen eller skolverket specificerar lokalen som ett 

enskilt rum men avser en plats, ett krav vilket majoriteten av skolorna uppfyller. Plats 

benämns härefter lokal i denna uppsats. Med avseende på den för studien använda teorin 

(Sannerstedt, 2001) kan rektorerna anses ha delvis implementerat beslutet gällande 

skolbiblioteket då lokalfrågan uppfylls. 

 

Ett av studiens syften var att se hur rektorerna tillgodoser elevernas tillgång till ett 

skolbibliotek. Ett sätt att tillgodose lagkravet kan till exempel vara att se till att det finns en 

lokal för verksamheten. De tillfrågade skolbibliotekarierna och rektorerna i Johanna Ekströms 

och Malin Larssons studie, svarade nästan alla att skolbiblioteket som plats har en stor 

betydelse för elevernas välbefinnande (2013). Lokalfrågan kan bli en annan om rektorn följer 

Widell och Östling som menar att det digitala rummet bör implementeras främst (2012). Till 

fördel för de skolor som saknar utrymme och/eller ekonomiska medel att utveckla ett fysiskt 

bibliotek, kan vara att istället vara att undersöka möjligheterna för ett digitalt bibliotek.  

 

Ytterligare ett syfte för studien var att undersöka hinder och möjligheter för utvecklingen av 

skolbiblioteket. Denna utveckling sker på fler än ett plan, dels att en verksamhet ska etableras 

på skolorna av rektorn men även att verksamheten ska anpassas för de som använder den, det 

vill säga eleverna. I enlighet med implementeringsteorin (Sannerstedt, 2001) kan 

huvudmännen lokalt stoppa processen av att utveckla ett skolbibliotek vilket drabbar rektorn 

om hen önskar denna utveckling men det drabbar även eleverna framförallt i deras 

undervisning. Rektorn kan i sin tur hindra en vidareutveckling av skolbiblioteket bland annat i 

form av att inte underlätta i lokalfrågan.  

 

  

 
Figur 1 
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Implementeringen av skollagen sker uppifrån, det vill säga att besluten tas av politikerna och 

genomförandet ska ske av rektorn i enlighet med vad Sannerstedt (2001) och Lundquist 

(1987) förklarar. Om rektorn förstår vad hen ska göra – det vill säga, etablera och utveckla ett 

skolbibliotek, framgår inte av denna fråga eller av frågans resultat. Det framgår dock att flera 

saknar dedikerad lokal (figur 1). Om rektorn vill genomföra en utveckling av skolbiblioteket 

framgår inte heller, inte heller ges svar på om hen kan genomföra denna etablering. Finns 

ingen särskild bibliotekslokal på skolan skulle det kunna bero på att skolan inte har tillräckligt 

med utrymme, att de inte fått budgeten att räcka till eventuell ombyggnation eller att de har så 

få elever att kostnaden inte kan motiveras. I teoribeskrivningen gick att läsa att den sista av de 

tre egenskaperna som krävs för att implementera ett beslut, är viljan (Sannerstedt, 2001; 

Lundquist, 1987).  

 

 
 Figur 2 
 

Skolbiblioteken har flertalet funktioner och användningsområden av vilka några syns i figur 

2. Enbart två av svarsalternativen fick svar av alla svarande: lån av böcker och andra medier 

och presentation av böcker. En respondent saknar tillgång till enskilda läsplatser i sitt 

skolbibliotek, vilket överensstämmer med den som endast har folkbiblioteket att tillgå. Av de 

svarande använder fem stycken skolbiblioteket även till informationssökning, grupparbeten 

och textsamtal. Endast de som besvarat att de använder biblioteket till informationssökning, 

har kryssat för att de även har tillgång till datorer.  

 

Användarundervisning leds hos tre av skolorna i skolbiblioteket medan sex av dem undervisas 

i källkritik. Två stycken använder även skolbiblioteket som klassrum eller uppehållsrum och 

som fritidslokal hos en av skolorna. Då viss skolbiblioteksverksamhet finns redan har 

implementerats har rektorn uppfyllt Sannerstedts och Lundquists egenskaper, förstå, kunna 

och vilja (2001; 1987). Hen kan genomföra beslutet då det till viss grad redan gjorts och 

viljan finns där. Finns något problemet kan de ligga i de resurser som är vikta för ändamålet, 

eventuellt finns inga resurser och därmed har ett hinder uppstått för eventuell 

vidareutveckling. Sannerstedt säger att den som ska genomföra beslutet måste motiveras för 

att verkställa det som bestämts och för att inte implementeringen ska avstanna (2001).  
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Figur 3 

 

 

Alla besvarande skolor har enligt enkätsvaren tillgång till skön- och facklitteratur (figur 3). 

Bland de tillgängliga medierna har sju av skolbiblioteken valt att sätta sina läromedel. Knappt 

hälften, det vill säga fem av skolbiblioteken har tillgång till både ljud- och talböcker. Den 

skola där folkbiblioteket utgör skolbiblioteket anses allt utom särskilda databaser, vara 

tillgängliga medier. Tillgång till olika former av databaser, film och/eller musik finns hos tre 

av skolorna.  

För ett skolbibliotek där det inte finns någon personal är det förståeligt att mängd och typer av 

media hålls lågt, dels för att hålla ordning, men även för beståndsunderhåll. I de skolbibliotek 

där daglig bemanning finns, ges större möjligheter för iordninghållande, sortering av medier, 

beställningar och så vidare. Vidare ökas möjligheterna ännu mer om personalen är utbildade 

bibliotekarier. Finns rätt resurser menar Sannerstedt att möjligheter skapas och fler möjliga 

vägar ges för att kunna genomföra beslutet enligt (2001) vilket även stämmer in på 

skolverksamheten. 

 

För studien undersöktes KBs biblioteksstatistik för att se vilka kommuners skolbibliotek som 

besvarat enkäten de skickat ut. Eftersom det endast var två från valda kommuner som svarat 

på enkäten (2016d), antogs avsaknad av skolbibliotek hos övriga. För att få reda på om något 

skolbibliotek byggts eller på annat sätt upprättats sedan 2010 års skollagträtt i kraft, 

efterfrågades ålder på eventuellt skolbibliotek. Om skolbibliotek saknats hos någon av 

skolorna, undersöks för denna studie vad rektorerna gör för att tillgodose elevernas tillgång 

till skolbiblioteket, byggdes nytt vid behov eller omstrukturerades befintliga lokaler till 

förmån för biblioteket. Det visar sig enligt undersökningen att endast två av de undersökta 

skolbiblioteken är byggda efter 2011, de övriga är äldre. Rektorerna har tillgodosett kravet 

med tillgången och beslutet är verkställt, ingen vidare implementering krävs.  

 

Rektorerna har gjort det som behövts för att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek 

och med det även kommit över eventuella tidigare hinder för utvecklingen. I enlighet med 

implementeringsteorin så har de flesta rektorerna i undersökningen de egenskaper vilka 

Sannerstedt (2001) och Lundquist (1987) ansett krävas för att implementera ett beslut men i 

detta fall gäller det att säkerställa en lokal för att kunna bedriva en verksamhet. Teorin som 

Sannerstedt (2001) förklarar den, fordrar att verkställaren måste kunna förstå det beslut som 
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ska genomföras, kunna genomföra det men även vilja genomföra och verkställa beslutet vilket 

i detta fall är att se till att det finns en bibliotekslokal. 

 

Lagen om skolbiblioteket (SFS 2010:800) har av många setts som otydlig, vilket går att läsa i 

både den tidigare presenterade forskningen och skrivna uppsatser. Ingenstans går att hitta ett 

självklart svar eller entydig definition av vad ett skolbibliotek är. Av den anledningen gavs de 

rektorer som deltog i undersökningen möjlighet att ge sin bild av vad ett skolbibliotek är. 

Deras svar citeras nedan:  

 En viktig och nödvändig plats för elever 

 Viktig plats där elever kan öva på hur de ska kunna använda biblioteket i kommunen. 

Spännande plats där det finns engagerad personal. 

 Det är ett naturligt inslag i skolans arbete – verkligen något som är positivt. 

 Gärna ett bibliotek på skolan i egna lokaler, filial till folkbibliotek hade varit det bästa. 

 Ett centrum för lärandet. 

 Som det är nu ett trevligt ställe att arbeta på och att låna böcker i. 

 En upplevelse som ger inspiration till att läsa. 

 Ett levande verktyg som berikar undervisningen 

 Självklart! 

 

Kommentarerna rektorerna skrivit handlar mer om deras upplevelse av ett skolbibliotek 

snarare än vad den har för definition och funktion. Frågan som ställdes var en öppen fråga och 

krävde inte något vetenskapligt svar. Alla rektorerna är överens om att det är viktigt, men bara 

en av dem svarar att de vill ha ett eget skolbibliotek nära sina elever. Flera nämner platsen, 

några nämner den undervisningsnära situationen och bara en av dem benämner personalen. 

En av rektorerna beskriver skolbiblioteket som en arbetsplats och en plats för boklån. Även 

om reaktionerna är positiva kunde de varit mer kärnfulla med funktionella beskrivningar där 

deras planer med skolbiblioteken kunde utläsas. Enligt implementeringsteorin utifrån de krav 

Sannerstedt satt upp så har skolhuvudmannen som uppgift att motivera och tydligt beskriva 

vad beslutet har för avsikt (2001), här handlar det om skollagen. Om hen inte lyckas förmedla 

detta till rektorn eller om hen själv inte är positivt inställd till det tagna beslutet, då genomförs 

inte heller beslutet med den avsikt den från början hade. Alla ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek är beslutet som är taget och rektorerna ska implementera detta.  

 

Alla fem avsnitt i enkäten avslutades med möjligheten att lämna en kommentar. En av 

rektorerna skrev: ”Alla våra elever har tillgång till att söka fakta via iPad 1:2 eller 1:1 så 

datorer i biblioteket behövs inte. Det känns förlegat på en skola. Informationen finns här och 

nu inte i ett rum.”. Så här lyder övriga kommentarer: 

 Ett nära samarbete med folkbibliotek i närliggande byggnad är fungerande. 

 Bra för elever i grundsärskolan att lära sig hitta så de kan när de kommer till de stora 

kommunbiblioteken. Bra att lära sig låna istället för att köpa. 

 

I led med Widells och Östlings (2012) rapport och Peter Kåhres (2015) artikel är den digitala 

tanken kanske vägen mot en ny form av teknologiskt skolbibliotek vilket även Limberg & 

Lundh är inne på då de säger att många skolor redan har införskaffat digitala verktyg till sina 

elever i undervisningssyfte. Vad rektorn försöker säga med att eleverna i särskolan lär sig 

hitta och att låna istället för att köpa är svårt att avgöra.  
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5.3 Skolans bibliotek är folkbiblioteket 

 

Detta avsnitt skulle besvaras av de som använde folkbiblioteket som skolbibliotek, men flera 

av frågorna besvarades även av de som hade tillgång till egen skolbibliotekslokal. Under det 

förra avsnittet svarade en av respondenterna att de inte hade egen lokal för skolans bibliotek 

utan att det var en del av en studiehall, men utifrån de svar som getts bedrivs ändå detta som 

ett skolbibliotek. I denna följande fråga om samarbetet med folkbiblioteket har de svarat att 

de har ett samarbete utan vidare förklaringar. Den skola som tidigare nämnt att de inte har 

eget skolbibliotek svarar att de har ett mycket bra samarbete med folkbiblioteket men inte 

heller här finns en vidare utläggning. Den tredje av skolorna som inte har dedikerad lokal, 

utan vars lokaler var fördelade över flera lokaler har ett fungerande samarbete med 

folkbiblioteket och skriver att: ”Vi har nära samarbete med vårt lokala bibliotek och 

biblioteksansvarig på vår skola som sköter kontakterna”. De rektorer som uttryckt att de har 

samarbete med folkbiblioteken har skrivit:  

 Regelbunden kontakt och utbyte. 

 Vi samarbetar utan avtal i hela kommunen. 

 Ja, det finns ett samarbete. 

 Mycket bra! Samarbetar. 

 Vi ingår i samma kommunala enhet så nära samarbete finns. 

 

Ingen av respondenterna har förklarat vad som ingår i deras samarbete eller hur samarbetet ser 

ut. Inte heller har någon ett särskilt avtal som reglerar samarbetet. Detta säger egentligen inte 

så mycket om skolbibliotekets funktion, implementeringsfrågan eller något rektorns syn på 

skolbiblioteket. Att det däremot finns ett samarbete mellan skolorna, oavsett om de har ett 

eget bibliotek eller inte, och folkbiblioteken, är ett tecken på att rektorn har en positiv syn på 

biblioteket, men det betyder inte att hen anser att de ska ha ett eget skolbibliotek. Då endast 

en av skolorna har uttryckt att de använder folkbiblioteket som skolbibliotek får det anses som 

att rektorerna har uppfyllt kravet med elevernas tillgång till biblioteket vilket tidigare nämnts, 

det innebär även att implementeringen av beslutet i stort är gjort.  

 

Tillgång till skolbibliotek kan förstås på flera sätt som gått att läsa i avsnittet för tidigare 

forskning. En av möjligheterna till tillgång handlar om närheten till skolbiblioteket, den 

fysiska distansen. Om inte bibliotekslokalen ligger i skolans byggnader eller i omedelbar 

närhet uppstår frågan om hur långt bort kan det ligga för att räknas som nära eller att ha 

tillgång till för att kunna nyttjas i den dagliga undervisningen. Rektorerna fick därmed 

uppskatta hur långt från skolan det närmaste biblioteket ligger. Som tidigare gått att utläsa av 

frågorna är det endast en som har folkbiblioteket som skolbibliotek och avståndet mellan den 

skolan och folkbiblioteket har av rektorn uppskattats vara 500 m. Skolan som inte hade en 

dedikerad lokal utan hade flera spridda skriver: ”1km, men vi har bra böcker och utrymmen 

för läsning fastän vi inte har bibliotek”. Övriga skolbibliotek befanns vara inom egna 

skolbyggnaden eller i direkt anslutning.  

 

5.4 Bibliotekets personal  

 

Frågan om bemanning har visat sig vara en stötesten, eller åtminstone omdebatterad sedan 

skolbibliotekets begynnelse enligt Thomas (2013). Det handlar om vem som är lämplig nog 

att ta sig an rollen som skolbibliotekarie, men även frågan om särskild bemanning alls behövs. 

Utöver själva bemanningsfrågan handlar det om ifall skolbiblioteket är ett skolbibliotek utan 

sin skolbibliotekarie, om det inte då bara blir ett rum med böcker. Lagen statuerar inget om 
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personalfrågan men den tas upp hos både KB (2016b) och skolverket (2016a) och därför ställs 

frågan även till rektorerna.  

 

Hos studiens undersökta skolor fanns en skolbibliotekarie att tillgå hos sju av skolorna medan 

två av dem inte hade någon bemanning. Den skola som använder folkbiblioteket som sitt 

skolbibliotek har svarat att de har tillgång till en skolbibliotekarie, men det framgår inte om 

skolbibliotekarien då är en bibliotekarie från folkbiblioteket eller om hen är anställd på 

skolan. Rektorn för den skola vars skolbibliotek utgörs av en studiehall har även denna svarat 

att de har en skolbibliotekarie. En av dem som svarat har svarat att de har tillgång till egen 

lokal för skolbiblioteket. Den andra som saknar personal har skolbiblioteket spritt mellan flera 

lokaler, de saknar bibliotekarie men de har utsett någon på skolan till biblioteksansvarig. 

Skolinspektionen kan bortse från just personalfrågan i sina inspektioner eftersom de följer vad 

som står i lagen. De ställer krav på anpassning och krav på särskild typ av medieinnehåll i 

skolbiblioteket men det framgår inte vem som ska ta hand om detta (2011). Rektorn är ytterst 

ansvarig, men hen har inte den här typen av arbetsuppgifter och bör därmed delegera 

biblioteksansvaret eller se till att det finns någon särskilt ansvarig för just 

biblioteksuppgifterna. Resultaten här visar att rektorerna gjort vad de kan för att uppfylla 

kraven och faktiskt gjort mer än så då flera trots allt har någon form av bemanning som inte är 

ett av kraven.  
 

Några av rektorerna verkar ha upplevt vissa hinder då ingen skolbibliotekarie finns på plats. 

Biblioteket sköts kanske gemensamt av personalen och de ser inte behovet av någon 

ytterligare personal eller möjligen har ingen velat ha tjänsten. Skälet landar dock troligen i det 

som nämnts tidigare – särskilda lokaler finns inte och därmed blir det svårare att ha en 

anställd som ska sköta verksamheten. Trots att det inte finns några lagkrav gällande 

bemanning är det tydligt att rektorerna önska hålla skolbiblioteken tillgängliga för sina elever 

genom att hålla med personal. Förstå, kunna, vilja – de tre egenskaperna Sannerstedt (2001) 

och Lundquist (1987) ser att den verkställande ska ha för att genomföra beslutet, är svårare att 

applicera här. Rektorerna håller skolbiblioteken bemannade vilket inte krävs, har då rektorn 

missförstått beslutet? Detta kan ses vara ett missförstånd som leder till något positivt, 

åtminstone för skolbiblioteken.          

                                          

 
Figur 4 

                

KB är ansvarigt för den årliga biblioteksstatistiken i vilken även skolbiblioteken ingår. För att 

kunna vara en del av statistiken krävs bland annat minst 20 timmars bemanning per vecka 
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(2016a, e). Av de undersökta skolorna har tre av skolorna personal i den utsträckningen (figur 

4). Övriga ligger under gränsen där en har bemanning upp till 15 timmar per vecka, ytterligare 

en har personal upp till 10 timmar per vecka och tre av biblioteken har personal upp till fem 

timmar per vecka. Av svarsantalet att döma verkar det som att en av respondenterna ha svarat 

utan att de facto har personal. Den respondenten har enligt enkätfrågan gällande tillgång till 

skolbibliotekarier kryssat i rutan för ingen personal, men svarat på nästa fråga om hur många 

timmar de har personal, att de har personal i upp till fem timmar per vecka. Hen kan ha tolkat 

frågan som 0-5 istället för att låta bli att svara. Därmed blir procentsatsen i diagrammet 

felaktigt och för att se på svaren korrekt bör de ses i antal och att ett av svaren från <5 

timmar/vecka tas bort. Det är endast KB som ställt upp kraven bemanningens timantal så det 

är endast i deras statistik som brist på skolbiblioteken anses finnas (2016b). Med andra ord 

kan rektorer och skolinspektionen anse att skolbibliotek finns på platser där personal saknas 

eller arbetar högst 15 timmar per vecka.  

 

Bibliotekariens utbildning indikerar ofta vilka uppgifter hen genomför, en fråga som besvaras 

senare i enkäten. I ett försök att förstå vilken vikt rektorerna ställer vid att ha en utbildad och 

erfaren skolbibliotekarie genom de arbetsuppgifter de utför ges följande svar på frågan om 

arbetsuppgifterna (figur 5). 

 

 

 
Figur 5 

 

Av nio inkomna svar besvarades denna fråga av sju respondenter. Respondenten, rektorn, som 

svarat att folkbiblioteket används som skolbibliotek och att de har en skolbibliotekarie har 

svarat att deras skolbibliotekarie ansvarar för läsfrämjande aktiviteter, organiserar 

samlingarna, skyltar medier och elevarbeten, ordnar utlån och ordnar inköp av medier. De två 

som inte gett svar på frågan saknar båda tillgång till en bibliotekarie, den ena skolan har en 

egen bibliotekslokal medan den andra hade allt spritt över skolan. Övriga använder 

skolbibliotekarien för läsfrämjande aktiviteter, sex av sju ordnar för inköp och utlån av 

medier. Fyra av sju rektorer svarar att skolbibliotekarierna deltar i undervisning i 

klassrummen, ser till att skylta med både medier och elevernas arbeten men även organiserar 

de samlingar som finns. Endast tre skolbibliotekarier undervisar i informationssökning och 
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källkritik och tre av dem är ansvariga för inköp av läromedel. En har svarat: Läser för elever 

och har elever på praktik från grundsär. 

 

För att stärka personaltillgången i skolbiblioteken finns enligt KB från och med 2017 statliga 

medel att ansöka (2016b). Det innebär att det kommer att finns möjlighet att anställa en 

utbildad skolbibliotekarie.  

 

 

       
Figur 6 
 

 

Hos de undersökta skolorna har tre av dem som arbetar i biblioteket en bibliotekarieexamen, 

fyra har lärarexamen och en har annan kompetens som inte beskrivits ytterligare (figur 6). En 

av respondenterna har svarat att deras personal i skolbiblioteket innehar både lärarexamen och 

annan kompetens, men vilken denna kompetens är har inte förtydligats, ett svar har alltså 

blivit två. Utifrån de krav som ställs enligt både skolverket (2015) och skolinspektionen 

(2011) är resultatet positivt, det finns inget krav på personal men åtta av skolorna har trots det 

bemanning. Det vi fått veta tidigare är att en av skolorna har en biblioteksansvarig som är 

kontaktperson med folkbiblioteket där det uttrycks att ”vi har bra böcker och utrymmen för 

läsning fastän vi inte har bibliotek”. Trots avsaknad av lokaler och bemanning är rektorn 

positiv till de böcker de har. Enligt skolinspektionen är tillgång till enbart böcker och enstaka 

utrymmen inte definitionen av ett skolbibliotek. Rektorn ser dock positivt på deras tillgång till 

böcker och är tillfreds med deras situation. För denna rektor kanske tillgången handlar om att 

ha böcker, medier, och funktionella utrymmen som används för läsning. Citatet tyder på att 

rektorn har en positiv inställning till vad som finns i form av skolbibliotek och media.  

 

Rektorernas kommentarer på avsnittet om skolbibliotekets personal: 

 Vi har ingen bibliotekarie. 

 Skolbibliotekarieutbildning påbörjas inom kort. 

 Ska möta kommunens nyanställda skolbibliotekarie i morgon – hoppas på utveckling. 

 

I kommentarerna syns hos två av rektorerna en förhoppning om möjligheten att utveckla 

skolbiblioteket gällande bemanningsfrågan vilket bör ses positivt med tanke på att kraven inte 

omfattar bemanning. 
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5.5 Implementering  

 

Kravet på att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek stadgades 2011, vilket innebär att 

skolorna har haft ungefär fem år på sig att etablera ett sådant. Ett syfte med studien är att 

undersöka hinder och möjligheter att implementera lagkravet.  

Endast en av de undersökta skolorna anser sig inte kunna använda sig av skolbiblioteket i den 

dagliga undervisningen. Denna skola använder sig av folkbiblioteket som sitt skolbibliotek. 

Rektorn för denna skola önskar att de hade eget skolbibliotek men att det saknas lokaler i 

byggnaden. Övriga skolor anser sig ha tillgänglighet dagligdags. Kravet från lagen (2011) och 

skolinspektionen (2011) gällande ständig tillgänglighet är något som till största delen uppfylls 

av de undersökta skolorna.  

 

Ansvarig för skolbiblioteket och dess utveckling är rektorn, skolledare och skolhuvudman. 

Rektorn ansvarar gentemot de folkvalda politikerna och de beslut som tas i kommunen för 

skolor i kommunal regi vilka denna studie undersöker. De skolor som vid lagens införande 

inte hade eget skolbibliotek eller hade något i nära anslutning till skolan måste etablera ett 

skolbibliotek. Enligt KBs statistik saknas fortfarande många skolbibliotek (2016b) och för att 

undersöka några av anledningarna till varför skolbibliotek saknas ställdes frågan om 

eventuella hinder för utveckling. Deras statistik beräknas utifrån vissa parametrar som måste 

finnas som exempelvis personal på minst 20 timmar per vecka, fysisk plats med unik adress. 

 

 

      

Figur 7 

 

 

Fyra av respondenterna har inte upplevt något hinder i biblioteksutvecklingen (figur 7). Tre 

anser att utvecklingshindren varit en ekonomisk fråga, vilket exempelvis rektorn för den skola 

vars bibliotek ligger fördelat över flera lokaler, tycker. En av respondenterna vars 

skolbibliotek är relativt nybyggt, svarar att skolbiblioteket saknar extra medel till inköp vilket 

hade kunnat öka beståndet och även utvecklat biblioteket ytterligare. Brist på lokaler är 

ytterligare ett hinder för utveckling vilket skolan som använder folkbiblioteket som 

skolbibliotek svarar. Ingen förklaring ges om de har ansökt om att få bygga eller varför de 

inte har byggt till något på skolbyggnaden eller i närheten.  
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Återigen har några kryssat för flera svar och därmed stämmer inte antalet svar i diagrammet 

(figur 7). Brist på lokal i skolbyggnaden tyder på resursbrist vilket kan leda till ett 

implementeringsproblem, vilket innebär att det inte går att genomföra beslutet som det från 

början var tänkt (Sannerstedt, 2001). Om det saknas lokaler går det oftast att bygga till den 

befintliga lokalen eller omstrukturera de lokaler som redan finns, men det leder till den 

ekonomiska frågan, ett problem rektorn sällan kan påverka och implementeringsproblemet 

kvarstår. Genom att ständigt stöta på hinder, kan motivationen att driva frågan vidare sjunka 

hos rektorn i synnerhet om det dessutom endast finns som krav att göra så gott det går enligt 

Sannerstedt (2001). Målet ”gör så gott du kan”, är enligt implementeringsteorin det mål som 

uppnås då närbyråkraterna ofta har en hög arbetsbörda och kan uppnå det primära satta målet 

som är för högt (ibid.). Eleverna har tillgång till folkbiblioteket i den meningen att det inte 

fastställts någon maximal gräns för avståndet till närmaste bibliotek.  

Skolinspektionen har som myndighet i uppgift att kontrollera att skolorna följer de krav som 

ställs enligt lag. Efter att skollagen trätt i kraft fick skolorna ett informationsblad som stöd för 

att förstå lagen och vad skolan ska göra för att enklast etablera ett skolbibliotek (2011).  

 

Inför denna studie kontrollerades KBs (2016d) statistik för att se vilka kommuner som har 

skolbibliotek. Då ingen av de i studien undersökta skolorna besvarat enkäten förutsattes att 

skolbibliotek saknades. Att implementera ett beslut kräver information vilket 

skolinspektionen erbjuder i sitt informationsblad (2011) och i enkäten fick rektorerna svara på 

om den varit till någon nytta. Frågan besvarades av åtta respondenterna. Inom de fem senaste 

åren har två av skolbiblioteken blivit uppförda och båda har uppgett att den information 

skolinspektionen gett ut har varit användbar. Av de skolbibliotek som uppger att de har 

funnits länge svarar fyra av dem att informationen har ökat förståelsen. Endast två har uppgett 

att de inte haft någon hjälp av denna information. Informationsbladet är till hjälp även för att 

kontrollera befintliga bibliotek för att se om det uppfyller kraven (2011) och för i sådana fall 

kunna skapa bra förutsättningar.  

 

Endast två av skolbiblioteken uppger att de har genomgått någon förändring sedan lagens 

införande, varav den ena svarar att skolbibliotek har blivit permanent. De övriga uppger att 

skolbiblioteket inte har påverkats av lagen. En av rektorerna uttrycker att skolan sedan 

tidigare hade ett bra bibliotek och en annan säger att biblioteket redan var prioriterat.  

 

Enligt Elin Lucassi ska någon form av plan, skolbiblioteksplan eller en kommunal 

biblioteksplan finnas för att biblioteken ska kunna utvecklas (UR, 2016). Av nio skolor har tre 

skolor egna biblioteksplaner och en av respondenterna har svarat vet ej. Tre av de undersökta 

skolorna har svarat att de inte har någon plan att följa alls. En av planerna där skolan enbart 

nyttjar folkbiblioteket, är under revidering och en skola ingår i den kommunala planen. Enligt 

vad som tidigare undersökts så fanns bara två aktuella biblioteksplaner i de undersökta 

kommunerna där även skolorna ingår. Svaret vet ej, hör ihop med en skola som har angett att 

de har en skolbibliotekarie med bibliotekarieexamen som arbetar mer än 20 timmar per vecka. 

Respondenten anser att biblioteket alltid varit prioriterat och det inte finns hinder för 

utveckling. Vet respondenten inte om det finns någon biblioteksplan kan tyda på att 

skolbibliotekarie och rektor inte för den här typen av dialog eller att verksamheten fungerar 

och inte kräver mer information. Möjligen har skolbibliotekarien själv ansvar för att båda 

skapa och följa planen. Endast en kommentar på detta avsnitt registrerades: ”Den kommunala 

planen anger att folkbiblioteken också ska vara skolbibliotek. Vår skola ligger dock 40 min 

promenad från folkbiblioteket så därför har vi inrättat ett eget bibliotek”.  
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5.6 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Av skolorna som svarat på enkäten saknar två av dem tillgång till en särskild bibliotekslokal, 

men har löst det på olika sätt genom spridning på fler lokaler eller använder folkbiblioteket 

istället. Utifrån de svar som angetts, används befintliga bibliotekslokaler främst till lån av 

böcker, presentation av böcker och som läsplats. Alla undersökta skolbibliotek har tillgång till 

skön- och facklitteratur, ett av biblioteken saknar läromedel i sitt bibliotek och de flesta 

saknar övriga typer av medier som exempelvis ljudböcker och tillgång till datorer. Två av 

skolorna har byggt något nytt för att husera biblioteket, resterande lokaler fanns sedan innan 

eller saknas helt. Flera av skolorna har ett samarbete med folkbiblioteket samtidigt som de har 

eget skolbibliotek. Endast en av respondenterna har svarat att de nyttjar folkbiblioteket som 

skolbibliotek och avståndet dit är cirka 500 m. Sju av nio har bemanning varav en av 

rektorerna har svarat att den som jobbar på folkbiblioteket är deras skolbibliotekarie. Tre av 

dessa jobbar 20 timmar eller mer i veckan.  

 

Läsfrämjande aktiviteter genomförs av sju skolbibliotek och sex stycken ordnar utlån och 

inköp av medier. I enkäten listades de vanligaste aktiviteterna där exempelvis fyra 

skolbibliotek har någon som organiserar medier och arbetar med informationssökning. Av 

personalen i biblioteken är tre utbildade bibliotekarier, varav en av dem tillhör folkbiblioteket 

och fyra är lärare. Åtta respondenter anser att eleverna har daglig tillgång till skolbiblioteket 

förutom en som saknar den dagliga kontakten.  

Skolinspektionens informationsblad (2011) har varit till hjälp för sex av skolbiblioteken och 

två av dem anser att skolbiblioteket förändrats, till det positiva, sedan lagändringen. Inte ens 

hälften, endast fyra skolbibliotek, har en biblioteksplan att arbeta efter. Rektorerna fick en 

direkt fråga gällande hinder för skolbibliotekets utveckling där fyra inte upplever att det haft 

några hinder medan tre uppger att de haft och någon fortfarande har ekonomiska hinder.  

 

Sannerstedt förklarar att processen för implementering alltid är densamma, vilket innebär 

samma sak hos alla kommuner då beslutet är taget i riksdagen och lagen instiftad (2001). 

Däremot kan fortsättningen se annorlunda ut. Kommunen, de folkvalda, kan bestämma att 

folkbiblioteket ska stå för ansvaret över skolbiblioteket och dess bemanning. Med ett sådant 

beslut har rektorn ansvar att se till att kontakten mellan skola och bibliotek skapas och med 

det en verksamhet med lokal och så vidare. Sådana situationer kan göra att det inte är lätt att 

tolka och implementera beslutet utifrån dess intentioner. Alla elever ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek är vad rektorn ska utgå ifrån och därmed se till att det finns. Enligt Sannerstedt 

och Lundquist är utgångspunkten i en implementering lagstiftningen och de avsikter 

beslutsfattaren haft (2001; 1987).  

 

Avsaknad av resurser i form av pengar, lokaler, personal eller rent av motivation kan påverka 

hur och till vilken grad implementering genomförs enligt Sannerstedt (2001). Ingen av de 

utfrågade rektorerna har svarat annat än ekonomi och lokalbrist som hinder vilket 

överensstämmer med vad Sannerstedt skriver. Inom implementeringsteorin (Sannerstedt, 

Lundquist) skapar den som ska genomföra ett beslut, här menas då rektorn, sin egen politik 

inom sitt eget område tack vare handlingsfriheten och med andra ord har rektorn möjligheten 

att prioritera som hen finner mest ändamålsenligt. Vad som påverkar rektorernas vilja att 

implementera beslutet verka hänga på deras egna personliga inställningar (2001; 1987). Anser 

rektorn att skolan redan har ett fungerande bibliotek så är tillgången till skolbiblioteket 

säkerställt. I enlighet med den teori som använts för studien har rektorerna i största möjliga 

utsträckning genomfört och verkställt det beslut som tagits. Det vill säga att skolbiblioteken 

har antingen sedan tidigare funnits eller etablerats efter lagens inträde. De flesta befinner sig i 



 

32 

 

ett utvecklingsstadium där en del finns att göra för att det ska vara en hel verksamhet som är i 

linje med vad både skolverket (2016a); skolinspektionen (2011) och KB (2016b) säger, men 

de är alla på god väg.  

 

5.7 Bortfall 

 

Det totala urvalet skolor var 40 stycken, men eftersom flera av rektorerna ansvarar för fler än 

en skola skickades 27 enkäter ut. Endast nio svar inkom vilket innebär en svarsfrekvens på 

33%. Då svaren som inkommit inte kan identifieras finns ingen möjlighet att kontrollera om 

bortfallet skett kommunvis eller att det handlar om enstaka skolor. Genomförs en postal 

enkätundersökning är svarsfrekvens på mellan 50-75% ett förväntat och bra resultat. 

Resultatet på denna webbenkät blev 33% vilket inte är fullt lika bra. Vad som är acceptabelt 

bortfall finns inget svar på, det beror på undersökningen i fråga enligt Statistiska centralbyrån 

(SCB, 1997). 

 

Möjligen skulle det vara lämpligt att kategorisera bortfallen, men det finns inga indicier på 

vad som orsakat det relativt stora bortfallet för undersökningen. Karaktären på de olika 

typerna av bortfall är troligtvis flera, vilka även avgör reliabiliteten och validiteten hos 

undersökningen. Beror bortfallen på det som tidigare nämndes – semester, sjukdom och 

avslutade tjänster kan reliabiliteten fortfarande hållas högre än om bortfallet är av strukturellt 

slag, det vill säga undersökningsformen, enkäten. Det går i det här fallet inte skilja mellan de 

eventuellt fler typerna av bortfall då undersökningen genomfördes på det vis att 

respondenterna svarade anonymt. Därmed kunde ingen punktmarkering göras hos dem som 

underlåtit att svara. I och med detta kunde inte heller vissa svar generera en egen helhet inom 

urvalsramen då ingen homogen grupp kunde utläsas. Det går inte heller ersätta de saknade 

uppgifterna med ett annat värde som skulle kunna vara sannolikt i de olika frågorna eftersom 

inga tidigare uppgifter finns hos de utfrågade att jämföra med. 

 

Hög arbetsbelastning är ytterligare en aspekt och är ett högst troligt motiv till några av 

bortfallen. Sannerstedt tar i teorin upp närbryåkraternas problematik gällande arbetsbördan 

vilket ofta påverkan implementeringen genom att den som genomför beslutet inte når målet, 

men gör så gott hen kan (2001). Även det strukturella bortfallet är mycket sannolikt. Det 

faktum att enkäten skapades som webbenkät och skickades med e-post ställer till problem. E-

postbrevet kan ha sorterats bort av misstag av mottagaren, det kan ha hamnat i skräpkorgen 

direkt eller det kan ha lagts i mottagarens ”åtgärda senare” hög och glömts bort. Valet av dag 

och tidpunkt är avgörande för respondentens benägenhet att vilja och kunna besvara en 

undersökning av den här typen. Den första enkäten och de tre följande påminnelserna 

skickades ut måndagar klockan 9.30. Utskick olika dagar och tidpunkter varje tillfälle hade 

troligen varit ett bättre val. Tidsåtgången som krävdes för att besvara enkäten uppskattades till 

ungefär 15 minuter vilket föranleder misstanke om troligt orsak till bortfall.  
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6. Diskussion och slutsats 

 

Skolbiblioteket kan kräva ett eget utrymme för att erbjuda vissa delar av verksamheten till de 

som önskar. Lokalen kan erbjuda en annan typ av miljö än vad exempelvis klassrum och 

korridorer kan göra som Limberg och Alexandersson (2003) uttrycker i sin forskning att 

skolbiblioteket har en vidare aspekt än bara den fysiska platsen. Sedan ska det inte låsas fast 

vid rummet utan det kan vara en digital miljö som bland andra Widell och Östling, men även 

Kåhre förespråkar eller en verksamhet som faktiskt följer med skolbibliotekarien, vilket kan 

vara aktiviteter i klassrummet (2012; 2015). Det är viktigt att se möjligheterna och vara öppen 

för att skolbiblioteken kan och bör utvecklas i samma takt som samhället runtomkring. Kåhre 

har en del poänger med det som tas upp som exempelvis att det kan vara av ekonomisk vinst 

att ersätta traditionella bibliotek med digitala i små skolbibliotek (2015). 

Här görs en återkoppling till studiens frågeställningar som besvaras utifrån den resultatanalys 

som gjorts.  

 

6.1 Hur tillgodoser rektorerna skollagens krav på att elever ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek? 

 

I flera av skolorna i undersökningen har skolbiblioteken funnits länge och två har gjort någon 

form av nybyggnation vilket kan tyda på att de vill utveckla biblioteken och säkerställa 

elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Endast en skola saknar fullt ut ett eget bibliotek vilket 

rektorn vill ändra på och önskar att de kunde få ett eget eller helst en filial till folkbiblioteket. 

Med avseende på de tre egenskaper Sannerstedt (2001) och Lundquist (1987) menar att 

verkställaren behöver så besitter denna rektor två av dem, varav den tredje eventuellt inte 

handlar om rektorn i fråga. Rektorn har förstått intentionen med beslutet att skolans elever ska 

ha tillgång till ett bibliotek och hen har en vilja att genomföra detta, men det saknas resurser 

för genomförandet. 

Samtidigt saknas vissa biblioteksplaner (KB, UR Play, 2016) vilket gör det svårt att 

kontrollera hur utvecklingen ser ut. På en praktisk nivå, finns inga mål så finns antagligen 

inget att sträva efter vilket kan innebära att verksamheten blir eftersatt.  

 

Trots att det inte finns krav på bemanning i lagen har flera av skolorna bemanning om än på 

få timmar, men det tyder på att de vill att skolbiblioteket sköts på något sätt. Enligt 

undersökningens resultat, kan det tolkas att det saknas olika typer av medier. Vissa av 

skolbiblioteken har tillgång till ett något större urval, som exempelvis ljudböcker eller tillgång 

till datorer. Även om utbudet i vissa fall kan uppfattas vara av mindre omfång kan det bli 

övermäktigt att försöka genomföra inköp, gallring och skötsel för personal som har sparsamt 

med tid. Av den anledningen kan det vara så att de valt att lägga läromedelsansvaret på 

skolans bibliotek för då kan en lärare sköta båda delarna, vilket i sin tur drar ner kostnaderna 

på att anställa någon ytterligare som enbart ansvarar över skolbiblioteket. En sådan hantering 

kan uppfattas som att biblioteket ses som ett lager för medier. Mediebeståndet skiljer sig åt 

mellan skolorna vilket till viss del är samstämmigt med bemanningen. Resurserna ser olika ut 

för skolorna men rektorerna har förstått vad lagen kräver och har implementerat beslutet med 

hänsyn till sina resurser i linje med Sannerstedt (2001) och Lundquist (1987).  

 

Enligt skolinspektionen måste en elevanpassning av skolbiblioteken göras för att gynna 

språkutvecklingen men även att bland annat stimulera till läsning. Ytterligare en del av 

bibliotekstillgången innebär att det måste finnas inte bara skön- och facklitteratur utan även 

informationsteknik och andra medier. En del av medierna finns i de undersökta skolorna och 
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de flesta har skolans bibliotek nära, i övrigt nämndes inget av detta (2011). Av enkätens 

resultat ges uppfattningen att rektorerna gör enbart precis så mycket de måste göra.   

 

Vad rektorerna ska göra är att se till att det finns ett skolbibliotek att tillgå enligt lagen, vilket 

de också har gjort. Då rektorerna enligt undersökningens resultat verkar vilja arbeta för att 

skolorna ska ha bibliotek förmodas de även följa de krav skolinspektionen satt upp. Det finns 

krav som inte har uppfyllts enligt undersökningen men ingen har heller uttryckt att de slutat 

utveckla sina skolbibliotek. Vagheten som lagen uttryckts ha syns inte vad det gäller kravet på 

att det måste finnas tillgång ett skolbibliotek. 

 

6.2 Vilka möjligheter och hinder finns för implementering av bibliotekslagen från 2011 i 

studiens undersökta skolor?  

 

Enligt rektorerna har ekonomin varit det största hindret i utvecklingen av skolbiblioteket, 

vilket är ett implementeringsproblem. Vanligen tar det tid mellan beslut och implementering 

och inte helt sällan uppstår ett problem som gör att beslutet inte genomförs så som det var 

tänkt (Sannerstedt, 2001). Resultaten visar på att förhållandevis få hinder uppstått (ibid.) och 

att rektorerna i det stora hela verkställt beslutet och tillgodosett kravet på skolbibliotek. 

 

Det tolkas att de som sedan tidigare haft lokaler, anser att skolbiblioteket är mer än bara en 

lokal och att det är verksamheten med medier och personal som behöver uppbyggnad men 

problemet ligger i den fallerande budgeten. Förhoppningen om en verksamhetsförbättring 

efter lagstiftningen har inte kunnat infrias då få har ekonomi för att göra mer av 

skolbiblioteket än grundkraven. Implementering av lagen hör ihop med hur rektorerna 

förhåller sig till skolbiblioteket. I undersökningen framgår av rektorernas egna kommentarer 

att skolbiblioteket är både viktigt, en självklarhet, en inspirationskälla och en naturlig del av 

undervisningen. Av detta tolkas att möjligheterna för skolbibliotekens fortsatta utveckling kan 

ta många tänkbara uttryck. Implementering av beslut tar tid även om den genomförs som det 

var tänkt och ingenting går fel, det går sällan att få en fullständig förståelse eller enighet 

gällande vad ett beslut innebär (Sannerstedt, 2001). 

 

Någon av rektorerna uttryckte att de mer än gärna använder sig av digitala medel vilket är 

något som troligtvis utvecklas allt mer. Det faktum att rektorer ser det digitala biblioteket som 

en positiv aspekt kan ses som en utveckling av skolbiblioteket och som en värdefull möjlighet 

inte minst för dem som inte har fysiska möjligheter i form av lokaler exempelvis.  

 

6.3 Hur kan man tolka rektorernas syn på skolbibliotek utifrån lagens implementering? 

 

De flesta av rektorerna anger att skolbiblioteket är både viktigt och nödvändigt och beskriver 

det som ett lärandecentrum. Endast en av rektorerna nämnde ”engagerad personal”. Viktigt att 

nämna är att bibliotekspersonalen på en av skolorna inom kort skulle utbildas till 

skolbibliotekarie. I övrigt uttryckte ingen av de tillfrågade något behov av utbildade 

skolbibliotekarier eller att personalen i biblioteket skulle inneha någon annan erfarenhet. 

Övriga rektorer beskrev biblioteket som en fysisk plats och en plats där böcker finns, vilket i 

sig är att se på biblioteket ur en väldigt snäv och begränsad syn. Som går att förstå från 

tidigare forskning finns ingen självklar definition kring vad ett skolbibliotek är. Det finns 

ingenting i lagen som beskriver detta utan för att få mer information krävs att rektorerna söker 

kunskap hos exempelvis skolinspektionen (2011) och skolverket (2015) som båda har 

utvecklat sina egna definitioner. Sannerstedt menar bland annat att ansvarsfördelningen i ett 

beslut ska vara tydlig, strukturen ska vara enkel och ges med tydlig information. Intentionen 
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beslutsfattaren har med beslutet ska inte gå att missförstå, det ska vara självklart (2001). 

Lagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, varken mer eller mindre. Däri 

är det tydligt. Rektorerna har enligt tolkning av studien inte någon avancerad syn på 

skolbiblioteket. Kan lagen behöva förtydligas? För att tydliggöra skolbibliotek och dess 

innebörd krävs en viss tydlighet som inte finns nu. 

 

Limberg och Alexandersson (2003) har skrivit om den fysiska lokalens nödvändighet dels för 

att motivera till läsning och inspiration och så vidare, men vanligen är skolbiblioteken 

strukturerade på ett helt annat sätt än folkbiblioteken och kan därför inte användas på det sätt 

som rektorn önskat sig. Det förefaller som att folkbibliotekets möjligheter för lärande är något 

som rektorerna i denna studie inte verka uppfatta. Men att se skolans bibliotek som någon 

form av övningsfält för att hitta en bok verkar märkligt. Vore det så att de såg skolbiblioteket 

som mer än en plats för läsning och att undkomma klassrummen har de inte berättat detta. 

Frågan är om de vet vad skolbibliotekens verksamhet kan användas till. Synen på 

skolbiblioteket är inte kopplat till skollagen eller dess implementering. Den uppfattas snarare 

kopplad till en mer personlig åsikt. Har rektorerna kanske förbisett intentionen med lagen det 

beslut som hen ska verkställa? Sannerstedt säger att det inte går uppnå en fullständig 

förståelse för vad ett beslut innebär (2001), vilket kanske är det som skett här. 

 

Verksamheten – då menas lokalen, medierna, skolbibliotekarien i samverkan – ska medverka 

till lässtimulans, läsutveckling, samarbete med pedagoger och elever, deltagande i 

undervisning tillsammans med pedagogerna i en anpassad skolmiljö, detta enligt de krav som 

skolinspektionen och skolverket lagt fram. Vidare ska skolbibliotekarierna stödja elevernas 

utveckling av källkritik och informationssökning (2001; 2015). Ett fåtal av rektorerna tog 

eventuellt fasta på något av detta då de uttryckt att skolbiblioteket är ett centrum för lärande 

och beskrev det som ett levande verktyg som berikar undervisningen. I skolorna som ingick i 

denna studie arbetade ett flertal personer utan bibliotekariekompetens i biblioteken. 

Katalogisering och förmåga att klassificera enligt etablerade bibliotekssystem går därmed inte 

kräva av någon utan kunskap i ämnet. Detsamma gäller förmågan att undervisa i källkritik 

och informationssökning och förmågan att samtala om texter. Det finns därför en risk att 

dessa skolbibliotek blir oorganiserade, saknar uppdaterade medier och därmed riskerar även 

undervisningen i nämnda ämnen att bli undermåliga eller rentav utebli. Genom att anställa 

biblioteksutbildad personal kan det tolkas att skolbiblioteket har en högre betydelse om 

bemanningen är mer sporadisk och bemannas av någon som saknas utbildning. Sannerstedt 

förklarar att det inte enbart handlar om genomförandet vid en implementering. För att det alls 

ska kunna ske krävs resurser i form av ekonomi, lokaler och personal men även resurser 

såsom tid. Ibland behövs alla resurser simultant vilket sällan uppfylls. I kombination med de 

krav som ställs på närbyråkraten, rektorn, har hen ofta en arbetsbörda som inte är rimlig. Inte 

sällan sänks den målbild som tidigare satts och implementeringsproblemet ersätts med att hen 

gjort så gott hen kan (2001).  
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7. Reflektioner och fortsatt forskning 

 

Under en månads tid inkom inte den ström av enkäter som önskats. Ämnet i fråga ansågs vara 

tillräckligt viktigt för att genomföra en undersökning men respondenterna var inte av samma 

mening. Så här i efterhand hade troligen personliga intervjuer varit mycket mer givande och 

validiteten hade setts som mycket högre. Trots den svaga responsen känns undersökningen 

värdefull och givande. Även om svarsfrekvensen var låg innebär det i sig inte att 

undersökningen blev misslyckad. För att komplettera undersökningen hade möjligen 

intervjuer varit en väg att gå. Intervjuerna hade gett möjligheten att öppna upp frågorna för att 

fördjupa istället för att enbart få ett ja eller ett nej. Det ger även en öppning för fortsatt 

forskning inom området.  

 

Skolbibliotekets existens är en politisk fråga där rektorns förhållningssätt spelar roll.  

Undersökningen handlade och handlar fortfarande om skolbibliotekets möjlighet att stödja 

eleverna med avsikten att de ska nå sina lärandemål med de medel som finns att tillgå och få 

en inblick i rektorernas syn på skolbibliotekets värde. Med lagstiftningen kunde rektorerna ha 

erbjudits kompetensutbildning i vad skolbiblioteken har att erbjuda och bidra till vad det 

gäller elevernas lärande. Men även hur skolbibliotekarierna i samarbete med pedagogerna för 

att bidra till en expansiv biblioteksverksamhet för hela skolan. Skolbibliotekarierna är inte 

alltid svaret på biblioteksproblemen och deras kompentens måste vara kompatibel med det 

skolan i fråga behöver vilket också innebär en tydlighet i krav vid anställning och 

marknadsföring för detta. Är det en mindre skola kanske en digital lösning är det bästa 

alternativet både med tanke på utrymme, behov av mediebestånd och bemanningsfrågan. 

Rektorerna ska se till elevernas väl i alla funktioner men även se till att skolans pedagoger får 

det stöd de måste ha för att kunna genomföra sin undervisning. Det handlar således inte enbart 

om att läsa en spännande bok för avkoppling, det handlar om att få kunna koppla av så pass 

mycket att ett barn vågar öppna en bok oavsett varför. 
 

Vad det kan bero på att så få besvarat studiens enkät får förbli något av en egen fråga, men 

resultatet ger också en osäkerhet kring hur betydelsefullt skolbiblioteket anses vara hos 

rektorer men framförallt hos skolornas huvudmän och politikerna. Även om respondenterna 

som svarat i stort har en positiv inställning och har tillgång till ett skolbibliotek uppstår frågan 

- varför dröjer skolbibliotekens utveckling trots lagstiftningen från 2011.  

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

 

I denna undersökning syns avsaknaden av skolbibliotek och skolbibliotekarier som en 

ekonomisk fråga, det framgår även i många andra uppsatser och viss forskning. Det finns 

statliga medel att tillgå från och med 2017, SFS 2016:370, och det hade varit intressant att se i 

vilken utsträckning ansökningar kommer att göras.  

Flera områden hade varit intressanta att följa som en fallstudie under en period till exempel en 

longitudinell studie av ett skolbiblioteks uppbyggnadsprocess från plan till färdig lokal, 

bemanning, medier och skolbiblioteksplan. Skolbiblioteksplanerna är sällan i fokus och där 

hade det varit tänkvärt att delta i processen i hur dessa tas fram och hur de sedan efterlevs, ur 

både rektors och skolbibliotekariers synvinkel. 
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Bilaga 1 – Enkät  

 

Skolbibliotek 

Formuläret är indelat i 5 avsnitt, totalt 21 frågor som avslutas med ett frivilligt 

kommentarsfält.  

Du och skolan är anonym och denna undersökning är helt frivillig. Anonymiteten innebär att 

du kan få en påminnelse trots att du svarat. 

 

Tack för din hjälp och medverkan. Svara senast 1a december. 

 

 

Roll 

 

1. Arbetar du som rektor? 

 Ja 

 Nej 

 

2. Arbetar du som annan skolledare? Vilken? 

 Ja 

 Nej 

 Vilken: 

 

Tillgång till eget skolbibliotek 

Detta avsnitt besvaras om skolan har ett eget bibliotek i skolans lokaler eller i dess 

omedelbara närhet.  

Flera val möjliga vid varje fråga. 

 

3. Särskild bibliotekslokal saknas 

 Ja 

 Nej 

 

4. Skolans bibliotek: 

 har en egen lokal 

 är fördelat i flera lokaler 

 finns i en korridor 

 detsamma som folkbiblioteket 

 finns i annan lokal, beskriv nedan 

 

5. På vilka sätt nyttjas skolbiblioteket och dess lokaler? 

 Lån av böcker och andra medier 

 Tillgång till stationära datorer 

 Lån av datorer 

 Presentation av böcker 

 Textsamtal 

 Användarundervisning 

 Informationssökning 

 Undervisning i källkritik 

 Som klassrum 

 Läsplats (enskilda läsplatser finns) 

 Grupparbeten 



 

 

 Uppehållsrum 

 Övrigt 

 

 

6. Har skolan ett biblioteksråd? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Vilken typ av media innehåller biblioteket? 

 Skönlitteratur 

 Facklitteratur 

 Läromedel 

 Ljudböcker  

 Talböcker 

 Film och/eller musik 

 Tillgång till databaser som ex: NE Junior, Mediekompass, Artikelsök 

 

8. Är skolans bibliotek uppfört inom de senaste 5 åren? 

 Ja 

 Nej 

 

9. Vad är ett skolbibliotek för dig? Motivera gärna. 

 

 

Kommentar: 

 

Skolans bibliotek är folkbiblioteket 

Detta avsnitt besvaras om skolan inte har ett eget skolbibliotek. 

Flera val möjliga vid varje fråga. 

 

 

10. Hur fungerar samarbetet med folkbiblioteket? Har ni ett avtal eller liknande? Beskriv 

gärna: 

 

11. Om ni inte har eget skolbibliotek, hur långt ifrån uppskattar du att närmaste bibliotek 

ligger? 

 

12. Vad är ett skolbibliotek för dig? Motivera gärna. 

 

Kommentar: 

 

Bibliotekets personal 

Flera val möjliga vid varje fråga. 

 

 

13. Har skolans bibliotek tillgång till en eller flera skolbibliotekarier?  

 Ja 

 Nej 

 Ingen 

 



 

 

14. Hur många timmar per vecka finns tillgång till en bibliotekarie? 

 <5 timmar/vecka 

 5-10 timmar/vecka 

 10-15 timmar/vecka 

 20 timmar eller mer/vecka 

 

 

15. Vilka uppgifter har skolbibliotekarien? 

 Läsfrämjande uppgifter 

 Organiserar samlingarna 

 Skyltar medier och elevarbeten 

 Ordnar utlån 

 Ordnar inköp av medier 

 Ordnar inköp av läromedel 

 Undervisar i informationssökning 

 Undervisar i källkritik 

 Deltar i klassundervisning 

 Annat, i så fall vad? 

 

16. Vilken kompetens har skolbibliotekarien?  

 Bibliotekarieexamen 

 Lärarexamen 

 Annan kompetens, vilken? 

 Personal utan särskild kompetens 

 

 

Kommentar: 

 

Implementering  

Frågorna ställs utifrån skollagen, SFS 2010:800. 

Flera val möjliga vid varje fråga. 

 

 

17. Upplever du att eleverna och lärarna har möjlighet att använda sig av skolbiblioteket 

dagligen? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

18. I utvecklingen av ert skolbibliotek, har ni stött på hinder?  

 Ekonomi 

 Byggnadstekniska hinder som exempelvis bygglov eller liknande  

 Brist på rätt kompetens 

 Annat, i så fall vad? 

 

 

 

19. Skolinspektionen har utifrån lagen skrivit ett informationsblad med riktlinjer för 

inrättande av ett skolbibliotek. Har ni haft någon nytta av den informationen? 



 

 

 Ja 

 Nej 

 

20. Har skolans biblioteksverksamhet förändrats sedan lagändringen? Beskriv gärna. 

 

21. Har skolan en biblioteksplan som reglerar verksamheten?  

 Ja 

 Nej 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Missivbrev  

 

Hej, 

 

Jag heter Karin Larsson och läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola. 

 

Anledningen att du får detta mail är att jag skriver en uppsats om skolbibliotek. I min uppsats 

undersöker jag hur det ser ut med skolors tillgång och närhet till ett skolbibliotek. Bakgrunden 

till uppsatsen är att lagen om skolbiblioteken som trädde i kraft 2011 kräver att ”Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”. 

 

Min undersökning är tänkt att undersöka skolbiblioteks roll i skolans undervisning samt 

skolans möjligheter och hinder i att implementera skollagen med avseende på skolbibliotek.  

 

Med detta brev finns en länk som leder till ett enkätformulär som är helt digital och skapat 

genom Google Forms. Om du inte använder webbläsaren Chrome, eller G-mail - klicka på 

länken längst ner i detta brev.  

 

Du och din skola är anonym både för mig när du skickar in din enkät och i analysen Detta 

innebär att du kan få en påminnelse via e-mail trots att du svarat, men då bortser du från 

denna. Svara senast 1a december. 

 

Observera att detta är frivilligt, även om jag tacksamt tar emot svar för att jag ska kunna 

genomföra min uppsats.  

 

Uppskattad tid att fylla i frågorna är ca 15 minuter.  

Undrar du något eller vill tillägga något så når du mig på min mail som står nedan. 

 

 

Tack för din hjälp och din medverkan! 

 

Vänligen, 

 

Karin Larsson,  

 

karin.z.larsson@gmail.com 

 

 

 

 

Länk: 

 

https://goo.gl/forms/3v17see9G96qLXAJ3 

 

 

 

 

 


