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Abstract: The objective of this thesis is to explore possible 

explanations for the composition and contents of local library 
plans. A review of 33 local library plans from three swedish 
counties was carried out in order to investigate the strategic 
documents design and contents in relation to the legal 
requirements placed upon them. In order to accomplish this 
task an analysis tool that consists of an eight-item 
questionnaire was constructed. A qualitative analysis of the 
texts, based on a new institutional theoretic framework, was 
performed in pursuance of finding causal factors to the 
properties of the texts. The results of the investigation reveal 
that the new institutional theories constitute a relevant 
framework for interpreting the strategic documents. Proof of 
existence of several phenomenons defined by theorists of 
new institutionalism were found. Strongest evidence was 
encountered for the legitimizing function of the texts. 
Numerous signs of the presence of hipocrisy, the procedure 
of integrating organizational structures, processes and 
ideologies for internal and external application, were also 
found in the texts. There were also some manifestations of an 
acquiescing and/or compromising organizational response to 
external pressure. Even though the theoretical framework was 
found to be highly relevant for the interpretation of the texts 
it is difficult to reach an unambigous conclusion. Further 
investigations on this matter is recommended in order to 
determine the exact causal explanation of the design and 
contents of swedish local library plans. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel motiveras valet av uppsatsämne och därefter ges en kort 
historisk bakgrund till ämnet. Därpå presenteras uppsatsens problemformulering som i 
sin tur leder till definitionen av undersökningens syfte och frågeställning. 
 
Den här uppsatsens tillkomst har framför allt med mitt stora intresse för frågor som rör 
verksamhetsplanering att göra. Fascinationen för detta ämne fanns redan under min 
studietid vid Högskolan i Borås och har ytterligare förstärkts under loppet av mitt 
yrkesverksamma liv inom biblioteksvärlden. För några år sedan började jag av ren 
nyfikenhet läsa om de svenska biblioteksplaneras ursprung. Jag fick då klart för mig att 
lagstiftningen som reglerar bibliotekens huvudmäns skyldighet att anta biblioteksplaner 
kommit till av flera olika anledningar. I promemorian som presenterades tillsammans 
med budgetpropositionen 2002/03 framgår att lagändringen ansågs som nödvändig 
bland annat för att kunna förbättra samverkan mellan olika bibliotek på kommunal, 
regional och statlig nivå (Finansdepartementet 2002; Kulturdepartementet 2003). Det 
fanns också en önskan om att biblioteksplanerna skulle bidra till en större enhetlighet i 
kommunernas biblioteksverksamheter (Kulturdepartementet 2003, s. 49). En annan 
förhoppning var att den i vissa fall eftersatta skolbiblioteksverksamheten skulle gynnas 
av biblioteksplanerna (Kulturdepartementet 2003, ss. 53-57). Budgetpropositionen 
2004/2005 påvisar att biblioteksplanerna vidare förväntas bidra till att lagen efterföljs 
bland annat med hänsyn till användargrupper med särskilda behov, däribland äldre 
personer och personer med funktionshinder (Finansdepartementet 2004, s. 64). Enligt en 
skrift publicerad av Kungliga Biblioteket är dessa grundläggande motiveringar för 
biblioteksplanernas existens fortfarande aktuella (Kungliga Biblioteket 2015a, s. 4). Av 
texten i propositionen om ny bibliotekslag framgår också att biblioteksplanerna borde 
utgöra ett värdefullt verktyg i verksamheternas kvalitetsutveckling 
(Kulturdepartementet 2013, ss. 42-44).  
 
Att döma av de ovanstående motiveringarna till biblioteksplanernas uppkomst har dessa 
texter en mycket viktig funktion att fylla. Därför blev jag ytterst förvånad, och i 
ärlighetens namn ganska besviken, när jag tog del av de kommunala biblioteksplanerna 
som i många fall visade sig vara korta, summariska dokument. Det var detta som fick 
mig att intressera mig för de eventuella bakomliggande orsakerna till planernas 
gestaltning. Reflektionen över planernas utseende och innehåll gjorde att jag kom i 
kontakt med de nyinstitutionella teorierna som inspirerade mig till att författa denna 
text.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att säga att författandet av denna uppsats inte hade varit möjlig 
utan den vägledning och den konstruktiva kritik jag fått av mina handledare, Maria 
Lindh och Jan Larsson, under arbetets gång. Stort tack även till Elisabeth Ahlqvist vid 
Kungliga Biblioteket för informationen angående Kungliga Bibliotekets arbete med 
biblioteksplaner. 
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1.1 Bakgrund 

Sedan år 2005 innehåller bibliotekslagen ett krav på att kommuner och landsting ska 
anta planer för biblioteksverksamheterna. Initialt infördes detta krav som ett tillägg till 
den numera historiska bibliotekslagen (SFS 2004:1261; SFS 1996:1596). I den 
nuvarande bibliotekslagen som trädde i kraft år 2014 är det 17 § som reglerar kravet på 
biblioteksplaner för kommunernas och landstingens verksamhet på biblioteksområdet 
(SFS 2013:801). Denna paragraf, den enda i lagen som handlar om biblioteksplaner, 
lyder som följer: ”17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet” (ibid.). Formuleringen som används innebär att 17 § 
är tvingande, det vill säga bibliotekens huvudmän är skyldiga att se till att det finns en 
gällande plan för biblioteksverksamheten (Kungliga Biblioteket 2015a, s. 3). 
Eftersom bibliotekslagen är en så kallad ”ramlag”1 innehåller den inte detaljerade 
uppgifter om vad som avses med varje paragraf. Det finns inte heller någon tillhörande 
förordning som detaljreglerar biblioteksverksamheten. Detta innebär, bland annat, att 
det av lagtexten inte framgår i detalj vilken utformning och innehåll biblioteksplanerna 
ska ha. Lagen klargör inte heller vilken roll biblioteksplanen ska spela i 
kommunsammanhang (Kungliga Biblioteket 2013a, s. 6). I de två utredningarna som 
gjorts, propositionen och lagen finner man dock ett antal rekommendationer angående 
biblioteksplanerna (Kulturdepartementet 2003, 2012, 2013; SFS 2013:801).  
I promemorian ”Om biblioteksverksamheterna” definierades biblioteksplan på följande 
sätt av Kulturutskottet:  

Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstings- 
kommunal instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet 
som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och 
omfattning och om samverkan och som är så utformad att 
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan. 
(Kulturdepartementet 2003, s. 112) 

Kungliga Biblioteket klargör i en av sina skrifter att man genom att studera 
promemorian och de övriga förarbetena till lagen i form av utredningar och 
propositioner kan fastslå att 17 § i bibliotekslagen antagits för säkerställa att dessa 
planer: 

• finns i samtliga kommuner 
• är politiskt antagna 
• utgör separata handlingar 
• är kopplade till bibliotekslagen 

                                                
1 En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och detaljreglerar inte det område som 
omfattas av lagen. 
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• innehåller information om all biblioteksverksamhet inom det geografiska 
område som planen innefattar. 

• beskriver samarbeten och främjar samverkan med andra bibliotek och 
organisationer på kommunal, regional och statlig nivå 

• ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning på en sådan 
nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden 
gynnas.  

• är uppföljningsbara (Kungliga Biblioteket 2013a, s. 11). 	
	

Dessa grundläggande principer utvecklas vidare i den vägledande skrift som 
Kungliga Biblioteket tagit fram. I dokumentet nämns 26 olika aspekter av 
biblioteksverksamhet som bör tas i akt när man gör en biblioteksplan och vad som 
avses. Enligt dessa riktlinjer bör kommunala biblioteksplaner: 

• innefatta samtliga bibliotekstyper och biblioteksverksamhet som bedrivs inom 
ramarna för andra verksamheter  

• klargöra vilka nämnder och förvaltningar inom kommunen som har ansvar för 
att biblioteksplanens olika delar är möjliga att genomföra. 

• innehålla tidssatta mål 
• vara kopplade till regionala och nationella planer och lagar 
• vara kopplade till andra kommunala planer 
• innefatta olika aspekter som berör personer med funktionsnedsättning 
• innefatta särskilda mål och strategier för personer med utländsk härkomst  
• innefatta särskilda mål för de som brukar de nationella minoritetsspråken  
• beskriva strategier för val av medietyper vid nyförvärv 
• innehålla aktiviteter som syftar till att öka allmänhetens kunskap om hur 

informationsteknik kan användas och information tolkas 
• beskriva de metoder och processer som biblioteken ska använda för att utbudet 

av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet 
• ange vilka aktiviteter som biblioteken ska genomföra för att främja litteraturens 

ställning 
• ange vilka aktiviteter som biblioteken ska genomföra för att främja intresset för 

bildning och upplysning 
• ange vilka aktiviteter som biblioteken ska genomföra för att främja utbildning 

och forskning 
• ange vilka aktiviteter som biblioteken ska genomföra för att främja läsning 
• ange vilka specifika lösningar kommunen har för att säkerställa att alla elever i 

den kommunala grund- och gymnasieskolan har tillgång till skolbibliotek 
• ange vilka olika tekniska lösningar som erbjuds av biblioteken och vilka som 

planeras för framtiden 
• beskriva de organiserade samarbetena mellan biblioteken  
• beskriva de organiserade samarbetena som biblioteken har med övriga 

kommunala institutioner 
• beskriva de övriga samarbetena som de kommunala biblioteksorganisationerna 

har 
• beskriva arten och omfattningen av de publika aktiviteterna 
• innehålla uppgifter om hur och när den ska följas upp 
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• ange vilka aktiviteter, samarbeten och strategier som är planerade för att säkra 
medieförsörjningen 

• ange vilka arbetssätt och vilken kompetensutveckling som ska företas för att 
vidareutveckla arbetet med respekt och bemötande 

• beskriva hur personalen är dimensionerad och hur många årsarbeten som avsätts 
till särskilda verksamheter (ibid., ss. 15-19).  

 
Kungliga Biblioteket (KB) som i enlighet med 18 § i bibliotekslagen, tillsammans med 
bibliotekens huvudmän, har ansvaret för att följa upp de kommunala biblioteksplanerna 
har under många år uttryckt sin oro för att vissa kommuner inte har giltiga 
biblioteksplaner och har även signalerat att en del av de giltiga planerna inte har en 
tillfredsställande utformning (Kungliga Biblioteket 2012b, ss. 7-16; Kungliga 
Biblioteket 2015a, passim). Det finns alltså, enligt KB, tecken på att de riktlinjer som 
finns för biblioteksplaner inte fullt efterföljs. Ett tydligt uttryck för det är att endast 39% 
av biblioteken hade en ”gällande” biblioteksplan år 2015, tio år efter det att kravet på 
biblioteksplaner infördes (Kungliga Biblioteket 2015a, s. 8). Att representanter för KB 
betecknar denna situation som ett föga tilltalande panorama är inte förvånande särskilt 
om man tar i akt att de varit väldigt generösa med sin definition av vad som kan 
betecknas som en gällande biblioteksplan. Nationalbiblioteket hade inför mättillfällena 
etablerat en gräns som innebar att biblioteksplaner som inte hade något slutdatum 
räknades som giltiga tre år efter det datum de trätt i kraft (ibid., s. 6). 
 
Vad gäller planernas utformning har Nationalbiblioteket under årens lopp riktat kritik, 
bland annat, mot de biblioteksplaner i vilka de invånargrupper som enligt 
bibliotekslagen ska prioriteras inte omnämns. I en av sina rapporter konstaterade KB att 
dessa grupper inte alltid finns med i handlingsplanerna. I de vid tillfället gällande 
planerna omnämndes de prioriterade användargrupperna i följande utsträckning:  
 

• 96% av planerna omnämnde barn 
• 93% av planerna omnämnde ungdomar 
• 73% av planerna omnämnde personer med funktionsnedsättning 
• 57% av planerna omnämnde personer med utländsk härkomst 
• 25% av planerna omnämnde personer som använder nationella minoritetsspråk  

 
Undersökningen påvisade att vissa bibliotek undvek att omnämna de prioriterade 
användargrupperna i sina planer för att, enligt egen utsago, betona att alla medborgare 
ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av biblioteksverksamheten (Kungliga Biblioteket 
2012b, s. 15f.).  
 
KB har även vid ett tillfälle ifrågasatt de planer som har en giltighetsperiod längre än 
två mandatperioder. I det fallet påpekade nationalbibliotekets representanter att det i den 
föränderliga värld biblioteken lever i, vad gäller ny teknik, budgetförutsättningar och 
annat är föga realistiskt att etablera mål för biblioteksverksamheten som kommer att 
bedrivas om nio eller tio år (Kungliga Biblioteket 2014, s. 4). Kritik från KBs håll har 
även riktats mot att ett antal kommuner inte följer upp målen i sina biblioteksplaner, 
vilket i sin tur leder till att de ”tappar relevans” och förvandlas till ”hyllvärmare” (ibid., 
s. 9). Enligt Elisabeth Ahlqvist, som arbetar med främjandet av biblioteksplaner på 
nationell nivå, är fortfarande många planer ”nulägesbeskrivningar som berättar mer om 
vad som finns än vart verksamheten ska” (Aquilonius 2016, s. 26f.). 
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Angående bristen på giltiga biblioteksplaner presenterade KB för några år sedan en 
rapport som undersöker orsakerna till att många biblioteksplaner kommit till sent eller 
inte alls godkänts (Kungliga Biblioteket 2014). I rapporten gavs en rad möjliga 
förklaringar till varför vissa kommuner och landsting inte har en giltig biblioteksplan. 
Av den rundringning Kungliga Biblioteket genomfört framkom att kommunfullmäktige 
som, trots att de är ansvariga för att alla gällande lagar efterlevs på lokal nivå, sällan tar 
initiativet till en ny biblioteksplan (ibid., s. 7). Dessutom menar KB att arbetet och 
samordningen mellan nämnder och förvaltningar försvåras av det faktum att ”det ofta är 
en person som saknar en övergripande formell befogenhet inom kommunen som ska 
genomföra bibliotesplanearbetet” (ibid., s. 8). Politiker har i vissa kommuner visat sig 
ovilliga att ”binda upp sig för den resursåtgång som visas i biblioteksplanen” vilket har 
lett till att en del redan färdigställda planer aldrig antagits politiskt (ibid., s. 8). Det finns 
även ett antal kommuner som använder styrkort i planeringen och genomförandet av de 
kommunala verksamheterna och därför upplever att biblioteksplanen ”inte har någon 
naturlig plattform för att aktivt ingå som en del i styrningen av kommunen” (ibid, s. 8). 
Resultaten av KBs förfrågan påvisar att det finns en rad ”olyckliga omständigheter” 
som gjort att biblioteksplanernas förberedelse och ikrafttagande dröjer. Bland dessa 
ogynnsamma omständigheter omnämns bland andra följande:  
 

Ledningen, kulturchefen eller ledamöter i kommunstyrelsen har 
hastigt bytts ut eller bytt jobb. Det förekommer också att 
personal som arbetat med biblioteksplanen drabbats av 
långtidssjukskrivning eller att det varit svårt att tillsätta tjänster 
så att arbetet med biblioteksplanen har fått vänta. (ibid., s. 9).  

 
I andra skrifter utgivna av Kungliga Biblioteket framkommer det att det finns en viss 
osäkerhet bland de som är ansvariga för planeringsarbetet vad gäller planernas 
utformning och innehåll (Kungliga Biblioteket 2013a, s. 13). Det är kanske inte alltför 
vågat att anta att detta skulle kunna leda till att utvecklingen av handlingsplaner 
”försinkas” och eventuellt även är en bidragande orsak till deras möjliga bristfälliga 
utformning.  
 
Den ovan beskrivna situationen har på den senaste tiden förändrats drastiskt. Under de 
senaste åren har ett stort antal nya biblioteksplaner antagits. Denna utveckling kan, 
enligt nationalbiblioteket, relateras till ett beslut som fattades år 2014 av Kulturrådet i 
samråd med Kungliga Biblioteket och Kulturdepartementet (Kungliga Biblioteket 
2015a, s. 5). Tack vare detta beslut fick Kulturrådet, från och med nästföljande år, 
möjlighet att kräva kommunerna på återbetalning av hela eller delar av det inköpsstöd 
som kommuner utan aktuell biblioteksplan beviljats (Kulturrådet 2016). Kungliga 
Biblioteket ser utvecklingen mot ett ökande antal biblioteksplaner som positiv men 
oroar sig samtidigt över att vissa planer verkar ha kommit till lite väl hastigt vilket 
ibland medför att de inte hunnit ”genomarbetas och förankras i den kommunala 
organisationen” (Kungliga Biblioteket 2015a, s. 5). Utan att ifrågasätta dessa 
påståendens riktighet kan man undra om det inte eventuellt finns någon bakomliggande, 
djupare förklaring till att så få kommuner har en aktuell biblioteksplan och till att så 
många planer har en, enligt KB, bristfällig utformning. 
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1.2 Problemformulering 

Kommunala biblioteksplaner är, efter vad jag förstått, ett relativt outforskat område 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Forskning som, mer specifikt, behandlar 
biblioteksplaners innehåll och utformning ur ett nyinstitutionellt perspektiv är en ännu 
mer sällsynt företeelse. Denna uppsats har delvis kommit till för att bidra till den hittils 
begränsade forskningen som utförts i denna linje. Med tanke på den vikt som i 
bibliotekslagen och dess förarbeten2 läggs vid företeelsen biblioteksplaner och den 
arbetsinsats som framställandet av planerna förmodligen kräver anser jag att detta ämne 
bör utforskas vidare. En större teoretisk kännedom om dessa styrdokuments innehåll 
och utformning skulle kanske även kunna bidra till en debatt om huruvida de fyller en 
praktisk funktion eller ej och på vilket sätt de används. En reflektion kring detta ämne är 
något som föreslagits av forskarna Åse Hedemark och Lisa Börjesson (Börjesson & 
Hedemark 2014). Min mening är alltså att även ett mycket teoretiskt sätt att närma sig 
fenomenet biblioteksplaner, på lång sikt, skulle kunna vara av vikt för de personer som 
arbetar med dessa styrdokument i de kommunala biblioteksverksamheterna. 

Planeringsverksamhet är, enligt organisationsteoretikern Henry Mintzberg, en aktivitet 
som ofta genomförs för att på ett rationellt sett leda en organisations verksamhet och 
styra dess framtida utveckling (Mintzberg 1993, ss. 7-21). En av de grundläggande 
hypoteserna inom den nyinstitutionella teorin är dock att organisationer inte alltid agerar 
på ett rationellt, effektivt sätt utan låter sig påverkas av sin omgivning och av interna 
skrivna eller oskrivna regler. Element inkorporeras i organisationen för att en 
anpassning till omgivningen ska ske eller som eftergift för krav (Eriksson-Zetterquist 
2009, ss. 5-8). Vad gäller planeringsverksamheten på kommunala bibliotek kan man 
konstatera att de kommunala bibliotekens styrdokument som det i bakgrundskapitlet 
redan klargjorts, liksom biblioteksverksamheten i sin helhet, inte regleras av lagar som i 
detalj styr verksamheten (Kungliga Biblioteket 2013a, s. 6). Samtidigt är det väl känt att 
kommunala bibliotek, i likhet med många andra offentliga verksamheter, är 
organisationer vars existens inte präglas av ett samhälleligt vakuum. Eftersom dessa 
bibliotek drivs i kommunal regi är de, med nödvändighet, i ständig kontakt med en eller 
flera kommunala nämnder. De har också en relation till Kulturrådet som delar ut bidrag 
för bokinköp och är vidare beroende av samverkan med andra bibliotek. Icke att 
förglömma är de kommunala bibliotekens förhållande till allmänheten, som ju både är 
användare och finansiärer i den mening att biblioteksverksamheten bedrivs med hjälp av 
skattemedel. Detta är bara några exempel på bibliotekens interaktion med sin 
omgivning.  
 
Jag förmodar att denna kontext av relativ regellöshet och det faktum att principen om 
kommunalt självstyre3 råder i landet ger bibliotekens huvudmän ett visst ”spelrum” vid 
utformningen av biblioteksplanerna. Med tanke på de kommunala bibliotekens 
interaktion med omvärlden är det dessutom, enligt min mening, fullt möjligt att det 
finns omvärldsliga faktorer som utövar en inverkan på dessa dokuments innehåll. 

                                                
2 Se ss. 2-4. 
3 Det kommunala själstyret innebär att de valda församlingarna i kommunerna har 
beslutanderätt och får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2006, s. 6).  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur de svenska biblioteksplanerna i nuläget 
ser ut i förhållande till gällande riktlinjer4 och att undersöka varför utformningen av 
dessa ser ut som den gör. 
 
För att uppfylla detta syfte har följande frågeställningar utformats: 
 
Vilka skillnader och karaktäristiska drag kännetecknar biblioteksplanerna? 
 
Finns det kausala orsaker som determinerar dessa texters utformning och innehåll? 
 
 
 
  

                                                
4 Med ”gällande riktlinjer” avses här de formella krav som klargörs i den nu gällande 
bibliotekslagen och de förarbeten som ligger till grund för den. För närmare beskrivning 
se uppsatsens ss. 2-4. 
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2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om svenska lokala biblioteksplaner ur ett 
institutionellt perspektiv.  

Denna uppsats kommer, som jag redan i problemformuleringen förklarat, att anta ett 
nyinstitutionellt perspektiv. De nyinstitutionella teorierna har genom åren resulterat i en 
omfattande produktion av vetenskapliga publikationer5. I det tredje kapitlet som 
behandlar det teoretiska ramverket som ligger till grund för denna uppsats kommer jag 
kort att redogöra för en del av den forskning som gett upphov till några av de mer 
centrala begreppen inom nyinstitutionell teori. Vad gäller den forskning som bedrivits 
om strategiska biblioteksdokument utanför Sveriges gränser handlar den inte sällan om 
universitetsbibliotek och det händer även att den är skriven av forskare som inte är 
verksamma inom biblioteks- och informationsvetenskapen6. Av den anledningen 
kommer jag inte att beskriva resultaten av denna forskning närmare. Svenska 
kommunala biblioteksplaner har visserligen gett upphov till en viss inhemsk forskning, 
framförallt på grundnivå, men de dokument som publicerats använder sig sällan av ett 
nyinstitutionellt perspektiv7. Jag finner inte någon anledning att i detta kapitel om 
tidigare vetenskapligt arbete redogöra för all den forskning som genomförts inom de två 
separata fälten biblioteksplaner och nyinstitutionell teori. Istället presenteras enbart den 
forskning som finns i skärningspunkten för dessa två vetenskapliga forskningsområden 
eftersom den förevarande uppsatsen utvecklats i denna specifika tradition. Dessutom har 
jag endast valt ut akademiska dokument som behandlar lokala biblioteksplaner i Sverige 
eftersom denna konkreta geografiska kontext är av intresse med tanke på uppsatsens 
syfte och problemformulering.  

Vetenskaplig litteratur som behandlar kommunala biblioteksplaner ur ett institutionellt 
perspektiv eller nyinstitutionellt perspektiv är en relativt sällsynt företeelse. Det finns 
dock två studentuppsatser värda att omnämnas i detta sammanhang. I den första av 
dessa två magisteruppsatser undersöker Åsa Bengtsson och Anna Truedsson i vilken 
mån biblioteksplaner används eller skulle kunna användas i utvecklingsarbetet vid 
svenska folkbibliotek (Bengtsson & Truedsson 2007). De har också för avsikt att 
utforska huruvida användandet av planerna som ett verktyg för förändning skulle kunna 
öka biblioteksverksamheternas legitimitet. För att uppfylla dessa syften studerar 
författarna, utifrån nyinstitutionella teorier och teorier om förändringsledarskap, 23 
kommunala biblioteksplaner. Deras slutsats är att biblioteksplaner, om de används på ett 
adekvat sätt, kan utgöra ett värdefullt redskap för att åstadkomma förändring och 
därigenom bidra till att stärka folkbibliotekens legitimitet.  

                                                
5 Se till exempel: Eriksson-Zetterquist (2009). 
6 Se till exempel: Kettunen (2007) eller McNicol (2005). 
7 Se till exempel: Lindroth (2008) eller Stjärnkvist (2013) 
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Den andra uppsatsen, skriven av Kiersti Larsson och Henrik Svensson, har till syfte att 
studera i vilken mån de lokala biblioteksplanerna bidragit till att förändra arbetet vid 
folkbiblioteken i tre kommuner (Larsson & Svensson 2007). För att kunna besvara 
denna fråga genomfördes intervjuer med tio bibliotekarier verksamma vid dessa 
bibliotek. Undersökningens resultat analyserades därefter med hjälp av nyinstitutionella 
teorier. Författarnas huvudslutsats är att biblioteksverksamheten styrs av 
institutionaliserade rutiner och värderingar som, i viss mån, hindrar organisationen att 
implementera nya idéer. Samtidigt har dessa invanda normer en legitimerande funktion. 
De fastslår även att det finns flera faktorer som avgör hur väl möjligheterna med 
biblioteksplanen tas till vara. Det visar sig, bland annat, att det har betydelse vem 
initiativtagaren till planen är och hur väl kommunikationen fungerar mellan biblioteken 
och kommunen. 

Förutom de undersökningar som utförts på grundnivå är Åse Hedemarks och Lisa 
Börjessons artikel ”Att använda en plan – fenomenet biblioteksplaner och begreppet 
användning problematiserat” det hittills kanske viktigaste bidraget till forskningen inom 
detta område (Börjesson & Hedemark 2014). Artikeln, som beskriver 
biblioteksplanernas historia och utveckling som förvaltningsfenomen, fokuserar framför 
allt på Kungliga Bibliotekets och bibliotekens huvudmäns skyldighet att genomföra en 
uppföljning av de kommunala och regionala biblioteksplanerna. Studiens empiriska 
material består av dokument som behandlar det tvingande kravet på biblioteksplaner 
samt intervjuer som genomförts bland biblioteksanställda. Analysen författarna gör 
påvisar att statlig praxis i kombination med bibliotekspraktik är avgörande för det 
administrativa förfarandet vad gäller planernas användande och uppföljning av dem. 
Slutsatsen av undersökningen påvisar att biblioteksplanernas utformning, användning 
och uppföljning är starkt präglade av de marknadsekonomiska värderingar som enligt 
Börjesson och Hedemark dominerar den offentliga förvaltningen i dagens Sverige. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsarbetet. Det 
handlar om nyinstitutionella teorier och annan forskning som, även om den inte 
utvecklats inom den nyinstitutionella traditionen, har klara kopplingar till den och 
därför kan betraktas som relevant i denna kontext. 

 
3.1 Val av teoretisk utgångspunkt 

De teorier som ligger till grund för denna uppsats har utvecklats inom området för den 
del av den organisationella forskningen som kallas för institutionell forskning, närmare 
bestämt nyinstitutionell forskning. Den nyinstitutionella forskningen ägnar sig åt studier 
av hur organisationer verksamma inom ett och samma fält8 förhåller sig till krav 
kommande utifrån eller innifrån och vilka strukturer och/ eller processer som därigenom 
skapas9. Med tanke på den verklighet de kommunala biblioteken verkar i och som 
präglas av interaktion med många olika enheter, myndigheter och befolkningsgrupper, 
finner jag det relevant att använda mig av nyinstitutionella teorier i detta sammanhang. 
Presentationen av det teoretiska ramverket fyller i denna uppsats en dubbel funktion. 
Dels tjänar den till att försöka ge läsaren samma förförståelse som författaren vad avser 
de teoretiska utgångspunkterna. Dessutom identifieras och definieras ett antal begrepp 
som är centrala inom den nyinstitutionella forskningen med syfte att kunna använda 
denna begreppsapparat som analytiskt verktyg i utredningen av problemet som här 
beforskas. 
 
3.2 Nyinstitutionell teori 

Forskningen som bedrivs med hjälp av institutionella teorier är tvärvetenskaplig och har 
sitt ursprung i det sena 1800-talet. Institutionella teorier åtefinns, bland annat, inom 
ekonomi, statsvetenskap och sociologi (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 8). I likhet med 
andra organisationella teorier, åskådliggör institutionell teori, hur organisationer 
uppstår, utvecklas och förändras. Den institutionella teorin skiljer sig dock från övriga 
organisationella teorier. En viktig skillnad är att man inte ser organisationernas 
utformning och förändring främst som ett resultat av rationellt handlande utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv utan snarare som en produkt av regler, såväl formella som 
informella. Forskningen inom detta område handlar ofta om hur organisationer påverkas 
av sin omgivning och vice versa. I detta sammanhang är det dock viktigt att framhålla 
att institutionell forskning inte bedrivs med hjälp av en enhetlig teoribildning utan 
snarare inom ett gemensamt teoretiskt ramverk. Det som karaktäriserar den tidiga 
forskningen som bedrevs inom detta ramverk är att den ofta intresserade sig för 
organisationers beteendemässiga och strukturella olikhet (ibid., s. 5f.). Den 
nyinstitutionella teorin även kallad neoinstitutionella teorin, som är en vidareutveckling 
av den institutionella teorin, fokuserar snarare på organisationers homogenitet än på 
                                                
8 Med fält avses här organisationer eller enheter som är verksamma inom samma 
bransch som är relaterade till varandra på något sätt. Se till exempel: DiMaggio 
& Powell 1983, ss. 150-154. 
9 Se till exempel: Eriksson-Zetterquist 2009, s. 8. 
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dess skillnader (ibid, s. 12). Bland de nyinstitutionella teoretikerna finns ett antal 
forskare som behandlar de interna och externa krafter som organisationer exponeras för. 
Enligt John W. Meyer och Brian Rowan påverkar ett stort antal faktorer 
organisationernas varande och agerande: 
 

Many of the positions, policies, programs and procedures of 
modern organizations are enforced by public opinion, by the 
views of important constituents, by knowledge legitimated 
through the educational system, by social prestige, by the laws, 
and by the definitions of negligence and prudence by courts. 
(Meyer & Rowan 1977, s. 343)  

 
Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell, vars idéer anses som grundläggande för de 
nyinstitutionella teorierna, räknar i sin banbrytande artikel ”The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomporphism and Collective Rationalising in Organisational Fields” upp 
tre faktorer som betecknas som avgörande för organisationers förändringsprocesser: 
politiska påtryckningar; osäkra situationer och inflytande som utövas av professioner 
(DiMaggio & Powell 1983, s. 150). 
 

3.2.1. Isomorfism 
 
Enligt såväl Meyer och Rowan som DiMaggio och Powell leder dessa yttre och inre 
påtryckningar till organisationell förändring (Meyer & Rowan 1977; DiMaggio 
& Powell 1983). De fyra forskarna är vidare överens om att organisationer tenderar att 
utvecklas mot en större likformighet, ett fenomen som i detta sammanhang brukar 
benämnas ”isomorfism” (Meyer & Rowan 1977, s. 347f.; DiMaggio & Powell 1983, s. 
156). Paul J. DiMaggio och Walter W. Powell menar att processen av homogenisering 
sker inom ett visst ”fält”10 där organisationer som bedriver liknande verksamhet, även 
om de inte har direkt kontakt med varandra, påverkar varandra. De särskiljer tre olika 
former av institutionell isomorfism: tvingande isomorfism; mimetisk isomorfism och 
normativ isomorfism11 (DiMaggio & Powell 1983, ss. 150-154).  
 
Tvingande isomorfism handlar om att fältets ”svagare” organisationer anpassar sig till 
fältets ”starkare” organisationer vilket i sin tur leder till likriktning. Det kan röra sig om 
formella såväl som informella krav. DiMaggio och Powell formulerar ett antal 
hypoteser om den tvingande homogeniseringsprocessen, däribland dessa två: 
 

• Ju mer beroende en organisation är av en annan organisation desto 
mer lik (i fråga om struktur, klimat och agerande) blir organisationen 
i ”beroendeställning” den andra organisationen. 

• Ju mer centraliserat tillhandahållandet av resurser är desto mer lik 
blir organisationen i ”beroendeställning” den resursfördelande 
organisationen.  
(DiMaggio & Powell 1983, s. 154, min översättning).   

                                                
10 Konceptet i sin ursprungsversion på engelska: field 
11 Koncepten i sin ursprungsversion på engelska: coercive isomorphism, mimetic 
isomorphism, normative isomorphism 
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Den mimetiska isomorfismen äger rum när en organisation inför en situation präglad av 
osäkerhet antar en imiterande attityd och ”härmar” en organisation som uppfattas som 
framgångsrik. Osäkerheten kan härröra från yttre faktorer (till exempel en osäker 
omvärld) eller från inre faktorer (exempelvis mål som ej är entydiga). Två av 
hypoteserna relaterade till denna form av isomorfism formuleras som följer av 
DiMaggio och Powell: 
 

• Ju osäkrare relationen mellan mål och medel är i en organisation 
desto troligare är det att organisationen i fråga kommer att kopiera en 
framgångsrik organisation. 

• Ju oklarare en organisations mål är desto troligare är det att 
organisationen i fråga kommer att kopiera en framgångsrik 
organisation. (ibid., s. 154f., min översättning)  

 
Normativ isomorfism är ofta ett resultat av professionalism. Den äger rum till exempel 
när en gemensam identitet skapas bland de yrkesverksamma inom fältet. De 
profesionella delar ofta utbildningsmässig bakgrund och värderingar. Den gemensamma 
kognitiva basen och existensen av profesionella nätverk leder till att organisationer 
verksamma inom ett och samma fält tenderar att bli allt mer lika varandra. Två av 
DiMaggios och Powells hypoteser om den normativa isomorfismen lyder som följer: 
 

• Ju större betydelse akademiska kvalifikationer har vid anställning 
och befordran desto troligare är det att organisationen kommer att 
likna andra organisationer som är aktiva inom samma fält. 

• Ju större deltagandet i professionella föreningar och fackföreningar 
är desto troligare är det att organisationen kommer att likna andra 
organisationer som är aktiva inom samma fält.  
(ibid., s. 155, min översättning)  

 

3.2.2. Legitimitet 
 
Homogeniseringsprocessen som beskrivs i det föregående stycket utgör, enligt Meyer 
och Rowan, en möjlighet för organisationer att vinna viss legitimitet genom vilken de 
kan säkra sin överlevnad (Meyer & Rowan 1977, s. 352). Väldigt förenklat är 
legitimitet, enligt organisationsteoretikern Nils Brunssons beskrivning, något en 
organisation uppnår när omgivningen på olika sätt ”godkänner” den (Brunsson 2002, s. 
27). En organisation behöver åtnjuta denna status för att kunna finansiera sin 
verksamhet. Organisationer kan uppnå legitimitet på flera olika sätt, menar Brunsson, 
men det sker huvudsakligen genom dess handling, det vill säga genom att den 
tillhandahåller varor och tjänster, och/ eller genom att den uppvisar en 
överensstämmelse med de normer, värderingar och intressen som omgivningen har. 
Brunsson identifierar de tre instrument organisationer huvudsakligen använder för att 
vinna legitimitet, nämligen: tal, beslut och produkter. I den komplexa värld vi lever i 
kan en organisation, enligt Brunsson, behöva leva upp till krav och förväntningar som 
kommer från diverse håll, både inifrån och utifrån organisationen. Det händer ibland att 
dessa krav är motstridiga eller till och med oförenliga. Detta kan, i vissa fall, leda till att 
en organisations tal, beslut och produkter inte är helt i linje med varandra säger 
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Brunsson. En organisation kan, med andra ord, säga en sak men göra en helt annan. 
Genom detta handlingssätt kan en organisation föra en diskurs som tillfredsställer ett 
krav, fatta beslut som uppfyller ett annat krav och leverera produkter och/ eller tjänster 
som motsvarar förväntningarna från ett tredje håll (ibid., s. 27). 
 
Brunsson särkiljer två typiska organisationsformer: den handlingsinriktade respektive 
den politiska organisationen. Den handlingsinriktade organisationen uppnår vanligtvis 
legitimitet genom att utföra handlingar som överensstämmer med dess ideologi eller 
som Brunsson uttrycker det: ”den handlingsinriktade organisationen gör vad den lovar” 
(ibid., ss. 14-19, min översättning). Den politiska organisationen utgör en motpol till 
den handlingsinriktade organisationen i den mening att den inte strävar efter att 
tillfredsställa ett behov eller representera en intressegrupp i taget. Det som 
karaktäriserar den politiska organisationen är dess förmåga att simultant representera 
många olika gruppers eller personers intressen (ibid., ss. 19-31). Samtidigt påpekar 
Brunsson att ”renodlade” organisationer, i enlighet med denna dikotomi, sällan återfinns 
i verkligheten. Det är i stället relativt vanligt med organisationer som uppvisar en 
blandning av de karakteristika som är typiska för de handlingsinriktade och de politiska 
organisationerna. (ibid., s. 13f.). Vidare säger Brunsson att det är felaktigt att anta att 
offentliga organisationer som finansieras med skattemedel inte har behov av att 
legitimiseras. Det är just de organisationerna som är speciellt beroende av 
legitimiseringsprocessen, hävdar Brunsson, eftersom de oftast inte kan uppvisa ett 
resultat i form av produkter vars kvalitet med enkelhet kan mätas. De organisationer 
som är verksamma inom ett fält som domineras av något slags monopol har dessutom 
svårigheter att påvisa att deras effektivitet är bättre än någon annans avkastning. Detta 
leder till att de behöver söka legitimitet på andra sätt, nämligen genom tal och beslut 
(ibid., s. 207). De är i allra högsta grad beroende av allmänhetens acceptans  
och ägnar sig därför åt legitimitetssökande aktiviteter: prat, beslut och handling (ibid., s. 
216). 
 

3.2.3. Särkoppling och hyckleri 
 
I enlighet med vad som konstaterats i föregående stycke kan en organisation, för att inte 
förlora legitimitet eller effektivitet, komma att koppla isär sina formella strukturer från 
de praktiska aktiviteterna. Enligt nyinstitutionella teoretiker händer det till och med att 
organisationer håller sig med helt separata organisatoriska strukturer, processer och 
ideologier för internt respektive externt bruk. På detta sätt kan organisationen i fråga 
utåt sett ge sken av att vara ”rationell” i sitt agerande vilket inbringar legitimitet. 
Samtidigt kan organisationen se till att formaliteterna som erfordras påverkar den 
dagliga verksamheten i minsta möjliga mån och professionens autonomi behålls. Detta 
leder till att organisationen kan fungera rent praktiskt. Detta fenomen benämns av Karl 
Edward Weick och även av John. W. Meyer och Brian Rowan, som ”isärkoppling” eller 
”löskoppling”12 (Weick 1976, ss. 1-19; Meyer & Rowan 1977, ss. 356-359).  
 
Brunsson, som vidareutvecklat Weicks, Mayers och Rowans tankar, kallar 
organisationers ”inkonsistens”13 vad gäller beslut, handling och tal för ”hyckleri”14 
                                                
12 Konceptet i sin ursprungsversion på engelska: de-coupling 
13 Konceptet i sin ursprungsversion på engelska: inconsistency 
14 Konceptet i sin ursprungsversion på engelska: hipocrisy 
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(Brunsson 2002, s. 27). Hyckleriet implicerar, enligt Brunsson, isärkoppling (ibid., ss. 
71-73). I detta sammanhang är det dock mycket viktigt att betona att hyckleri inte 
nödvändigtvis är en medveten strategi, menar Brunsson,. Hyckleriet bör förstås som ett 
pragmatiskt förhållningssätt inför de många olika krav och normer som en organisation 
bör leva upp till och fullfölja. Dessa inre och yttre ”krafter” eller ”tryck” består inte 
sällan av motstridiga förväntningar som kommer dels inifrån organisationen och dels 
från omvärlden. I en situation när en organisation befinner sig i skärningspunkten för 
olika värderingar, intressen och idéer är hyckleri en naturlig respons menar Brunsson 
(ibid., s. 29f.). Detta pragmatiska handlingssätt behöver ej vara av ondo, understryker 
Brunsson, utan är i själva verket ofta helt nödvändigt för att säkra en organisations 
överlevnad (ibid., ss. 29-31). För även om hyckleri är ett ord med negativ 
värdeladdning, säger Brunsson, måste man ha i åtanke att ”hycklandet” kan få positiva 
effekter i den mening att det tillåter en organisation att uppnå bredast möjliga stöd från 
största möjliga antal grupper eller institutioner i dess omgivning. Hyckleriet är, med 
andra ord, ett sätt för en organisation att säkra sin positition och kan i vissa fall vara 
avgörande för dess beständighet inom ett fält (ibid., s. 27). I slutändan, menar Brunsson, 
är det de organisationer som är förmögna att återspegla inkonsistens mellan struktur, 
process och ideologi som har den största chansen att överleva och fortleva. Ju bättre en 
organisation anpassar sig till omgivningen desto större tillgångar och resurser förfogar 
den i regel över (ibid., s. 27). Genom att representera många olika intressen, som dels 
kommer inifrån organisationen och dels härrör från omvärlden, gör en organisation sig 
oumbärlig. Det finns, helt enkelt, många intressenter som värnar om organisationens 
överlevnad. Universitet, kyrkor och nationalstater är exempel på enheter som på ett 
framgångsrikt sätt använt sig av hyckleri och därigenom uppnått en organisatorisk 
legitimitet som säkrat deras fortlevnad (Brunsson 2003, s. 212).  
 
I denna legitimiseringsprocess har organisationens ledning, enligt Brunsson, en speciellt 
viktig roll i den mening att det är den som, normalt sett, är ansvarig för förhållandet till 
omvärlden och för att uppbringa det externa stöd som behövs för att driva verksamheten 
De anställda koncentrerar sig, å sin sida, på att producera varor och/ eller tjänster (ibid., 
s. 71). Ledningens tal kan aldrig vara helt avskilt från organisationens aktivitet. Men 
diskursen ledningsgruppen för kan ändå vara ganska verklighetsfrånvänd såtillvida att 
ett antal avsikter eller löften som de egentligen inte har för avsikt att infria kan 
formuleras. För att illustrera detta säger Brunsson att ”tomma paroller sällan leder till 
handling” (ibid., s. 102, min översättning). Det är alltså en villfarelse att tro att en 
lednings tal och beslut enbart ämnar påverka organisationens handling. Tal och beslut 
tjänar visserligen i många fall ett funktionellt syfte men lika ofta fyller de en rent 
symbolisk funktion säger Brunsson. Organisationen kan genom sitt tal och sina beslut 
sända signaler som leder till att omvärlden övertygas om att den står inför en rationellt 
fungerande enhet. Dessa signaler hjälper, med andra ord, organisationen att legitimera 
sig (ibid., s. 198f.). 
 
Vad gäller organisationers hyckleri, stabilitet och beständighet menar Brunsson att den 
är beroende av förekomsten av tre krav, nämligen anmodan på: verkställning; 
rättfärdiggörelse och konsekvens. Anspråket på verkställning hotar hyckleriet såtillvida 
att organisationer i det långa loppet kan få problem med att hålla skenet uppe. 
Omgivningen tenderar att acceptera inkonsistens mellan tal, beslut och handling under 
en kortare period under förutsättningen att organisationen sänder ut signaler om att den 
ännu inte har nått sitt mål. Men förr eller senare, kommer tiden ikapp och en otålighet 
infinner sig vilket, i praktiken, leder till att kravet på implementation intensifieras. Men 
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det händer också, skriver Brunsson, att man godtar organisationers brist på uppfyllandet 
av mål och löften och låter de falla i glömska eller ignorerar dem eftersom de på grund 
av förändrade förutsättningar ändå inte längre är aktuella. I det ögonblick som 
organisationen genomför det som genom tal och beslut utlovats upphör även, per 
automatik, hyckleriet (ibid., ss. 216-218). Även rättfärdigande har, som tidigare nämnts, 
förmågan att upphäva hyckleriet. När en organisations tal, beslut och handling ej är i 
linje med varandra kan situationen som framkallar hyckleri hävas genom att man 
anpassar tal och beslut ad hoc efter redan genomförda aktioner (ibid., s. 218). Den tredje 
tendensen som utgör ett hot mot hyckleriet är kravet på samstämmighet mellan tal, 
beslut och handling. För även om hyckleriet kan medföra många fördelar för en 
organisation upplever vissa detta fenomen som något otillbörligt. Hyckleriet kan 
avslöjas och i vissa fall till och med straffas. Men att uppdaga hyckleri är inte alltid 
enkelt och kan vara mycket resurskrävande menar Brunsson. Detta beror framför allt på 
att det inte alltid är lätt att minnas vad en organisations ursprungliga vision bestod av 
eller vilka beslut som genom årens lopp fattats. Dessutom är det få förunnat att ha en 
komplett insyn i organisationens samtliga diskurser, aktioner och beslut. Enda chansen 
att uppdaga hyckleriet är att media, interna medarbetare eller någon annan gruppering 
intresserar sig för att göra en noggrann uppföljning av organisationen. När väl 
hyckleriet upptäckts beror dess framtid på huruvida detta beteende anses som 
acceptabelt eller ej. Om organisationen lyder under en överordnad organisation eller 
mottar krav utifrån som kräver att hyckleriet upphör är det, enligt Brunsson, troligt att 
organisationen måste tillmötesgå denna fordran. Toleransen som visas gentemot en 
hycklande organisation beror även på organisationens förmåga att uppfylla de krav som 
ställs på den. Om organisationer tillfredställer de förväntningar omvärlden har på den är 
det troligt att ingen större vikt fästs vid huruvida hyckleri har spelat en roll eller ej. Jag 
tolkar det som om Brunsson menar att ändamålet i detta fall helgar medlen (ibid., ss. 
218-221). 
 

3.2.4. Andra möjliga svar på organisationellt tryck 

En av de sentida teoretiker som vidareutvecklat responsteorierna, det vill säga den gren 
av organisationsteori som fokuserar på organisationers reaktion på regelverk, reformer 
eller förväntningar som kommer från staten, professioner eller andra aktörer, är 
Christine Oliver. I en artikel som publicerats under titeln ”Strategic Responses to 
Institutional Processes” utvecklar Oliver dessa tankar (Oliver 1991). Oliver menar att 
den ”löskoppling” som tidigare beskrivits bara är en av många möjliga reaktioner en 
organisation kan uppvisa inför ett institutionellt tryck. En organisations interna 
egenskaper, vilja och förmåga att anpassa sig förutser, enligt Oliver, dess reaktion inför 
institutionellt tryck. I enlighet med Olivers teorier beror även organisationens respons 
på ytterligare fem faktorer, nämligen: orsak; innehåll; kravställare; kontroll och 
omgivning. 

• Orsak 
Varför utsätts organisationen för krav på anpassning? 

 
• Kravställare 

Vem utövar trycket? 
 

• Innehåll 
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Vilka normer och krav förväntas organisationen uppfylla? 
 

• Kontroll 
Hur utövas det institutionella trycket? 

 
• Kontext 

I vilken kontext utövas det institutionella trycket? 
 

(ibid., s.160, min översättning)  

Vidare har Oliver utvecklat ett ramverk i vilket hon klassificerar organisationers 
strategiska svar på det institutionella tryck som de är berörda av och påvisar vilka 
faktorer som är avgörande för strategivalet. Enligt Oliver kommer en organisation som 
uppfattar att anpassning skulle kunna öka dess effektivitet eller legitimitet med stor 
sannolikhet svara med just den strategin, medan en organisation som tvivlar på nyttan 
med anpassningen kan förväntas göra mer eller mindre aktivt motstånd. Hon urskiljer 
fem olika grader av anpassning som sträcker sig från organisationens blinda 
anammande av det institutionella tryck den utsätts för till en medveten manipulativ 
strategi som syftar till att utöva makt över kravställaren som ligger bakom det 
institutionella trycket. Oliver identifierar, som kan avläsas av följande strategimatris, tre 
möjliga organisationella taktiker för var och en av dessa fem kategorier. 

Strategier Taktik Exempel 
 
Anpassande 

Vanemässig Följa förgivettagna normer 
Imiterande Imitera institutionella 

modeller 
Lydande Efterleva regler och 

acceptera normer 
 
Kompromissande 

Balanserande Skapa en balans mellan 
olika förväntningar och 
mål 

Försonande Blidka kravställaren 
genom att inkorporera 
institutionella faktorer 

Förhandlande Förhandla med 
kravställaren 

 
Undvikande 

Döljande Dölja bristen på 
anpassning 

Stötdämpande Frigöra organisationen 
från institutionella band 

Flyende Byta mål, aktivitet och 
domän 

 
Utmanande 

Avfärdande Ignorera regler och 
värderingar 

Trotsande Ifrågasätta regler och krav 
Attackerande Attackera kravställaren 

 
Manipulerande 

Samarbetande ”Importera” inflytelserika 
personer 

Påverkande Utforma värderingar och 
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kriterier 
Kontrollerande Utöva makt över 

kravställaren 
 
 

 
(ibid., s. 152, min översättning)  
 
När en organisation använder sig av anpassningsstrategin kan det leda till att den 
anammar institutionella regler eller värderingar. Detta inträffar, enligt Oliver, när de 
institutionella normerna och reglerna är så socialt accepterade att organisationen inte 
upplever dessa som en form av oönskad påverkan. Ett annat sätt för organisationer att 
inrätta sig är att, medvetet eller omedvetet, imitera ett koncept. Organisationer kan även, 
i ett försök att anpassa sig, inkorporera institutionella normer och värderingar och/ eller 
tillmötesgå institutionella krav (ibid., s. 152f.). 
 
Organisationer kan vara utsatta för ett flertal externa institutionella krav som är 
oförenliga sinsemellan och/ eller uppleva att de institutionella kraven står i konflikt med 
verksamhetens inre målsättningar, som ofta är relaterade till dess autonomi och/ eller 
effektivitet. Dessa omständigheter kan leda till att en organisation kompromissar med 
kravställarna. För att bringa jämvikt mellan de olika kraven och målsättningarna kan en 
organisation försöka gå ”balansgång”. Organisationer i denna situation kan även anta en 
”försonande” attityd. De uppvisar då ett mindre motstånd mot det institutionella trycket 
men ägnar ändå den största energin åt att ”blidka” kravställaren. Enligt Oliver händer 
det även att organisationer på ett mer aktivt sätt försöker hävda sina egna intressen och 
genom detta kan förhandla sig till mer fördelaktiga villkor (ibid., s. 153f.). 
 
Oliver kallar det tredje tillvägagångssättet som en organisation kan använda vid 
institutionellt tryck för ”undvikande”. Denna strategi, som kan användas för att undgå 
att underkasta sig institutionella regler och förväntningar, kan anta tre olika taktiska 
former: döljande, stötdämpande och flyende. Om en organisation vill behålla sin 
autonomi eller minimera den påverkan som kommer utifrån kan den utåt sett uppvisa de 
egenskaper den förväntas ha och dölja de karaktäristika som utifrån ”kravställarens” 
perspektiv är mindre lämpliga. Med hjälp av den ”stötdämpande” taktiken separeras den 
interna verksamheten från den yttre formella strukturen. Den tredje och sista 
undvikande taktiken är flykt. När en organisation ”flyr” innebär det att den ändrar 
aktiviteter, mål eller domän för att undvika att utsättas för de institutionella kraven 
(ibid., ss. 154-156). 
 
Den fjärde attityden en organisation kan anta vid organisationellt tryck är ”utmanande”. 
Det rör sig, helt enkelt, om ett mer aktivt motstånd mot det institutionella trycket och 
delas upp i tre olika undermetoder: avfärda, trotsa och attackera. I de fall de 
institutionella kraven eller reglerna uppfattas som radikalt motsatta organisationens 
interna syfte och/ eller när man bedömer det som otroligt att kravställaren kommer att 
insistera på dess genomförande väljer organisationer ibland att ignorera det yttre 
trycket. En mer aktiv protest kan genomföras av organisationer och det rör sig då om 
”trots”. Organisationer kan även vid tillfällen gå till ”attack”. Denna offensiva handling, 
som enligt Oliver oftast uppkommer när organisationen upplever att dess rättigheter, 
privilegier och/eller autonomi är allvarligt hotade, syftar till att fördöma eller kritisera 
kravställarens värderingar (ibid., s. 156f.). 
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Den femte, och sista strategin, som kan antas vid institutionellt tryck är ”manipulation”. 
Oliver betecknar denna strategi som den mest ”aktiva” responsen av alla. 
Manipulationen syftar inte enbart till att neutralisera det institutionella trycket utan 
organisationer ämnar, förutom detta primära syfte, även utöva ett inflytande på 
kravställaren eller till och med dominera över denne. Detta kan bland annat ske genom 
”samarbete” som kan komma till stånd genom att kravställaren inbjuds att involvera sig 
i organisationen. Den påverkande taktiken går i stället ut på att, genom till exempel 
lobbyism, utöva ett inflytande över de värderingar organisationen inte delar. Den 
kontrollerande taktiken är en mer aggresiv metod och syftar till att vinna kontroll och/ 
eller makt (ibid., ss. 157-159). 
 
Oliver formulerar vidare en rad hypoteser relaterade till det organisationella svaret på 
institutionellt tryck. 
 

- Ju lägre social legitimitet som uppnås vid eftergift för det 
institutionella trycket desto troligare är det att organisationen 
gör motstånd. 
 

- Ju mindre ekonomisk vinning som uppnås vid eftergift för det 
institutionella trycket desto troligare är det att organisationen 
gör motstånd. 
 

- Ju större mångfalden är bland kravställarna desto troligare är det 
att organisationen gör motstånd. 
 

- Ju mindre beroende en organisations är av kravställaren desto 
troligare är det att den gör motstånd. 
 

- Ju lägre samstämmigheten är mellan institutionella normer och 
krav och organisationens mål desto troligare är det att 
organisationen gör motstånd. 
 

- Ju mer godtyckliga de begränsningar som påförs av det 
institutionella trycket är desto troligare är det att organisationen 
gör motstånd. 
 

- Ju svagare det lagliga tvånget är desto troligare är det att 
organisationen gör motstånd. 
 

- Ju starkare pressen är på att anamma de institutionella normerna, 
värderingarna och vanorna desto troligare är det att 
organisationen gör motstånd. 
 

- Ju lägre grad av osäkerhet som återfinns i organisationens 
omgivning desto troligare är det att organisationen gör motstånd. 
 

- Ju svagare det inbördes förhållandet är mellan kravställaren och 
organisationen desto troligare är det att organisationen gör 
motstånd. (ibid., ss. 159-172, min översättning)  
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I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påpeka att Olivers analysmodell 
kritiserats av vissa forskare (Clemens & Douglas 2005). En av dem är Magnus 
Frostenson som menar att den dikotomiska uppdelning Oliver gör av organisationers 
strategier motstånd/ acceptans är alltför förenklande (Frostenson 2014).  Enligt Olivers 
klassificeringssystem är organisationernas respons antingen ”aktiv” eller ”passiv” 
(Oliver 1991). Frostenson, som absolut inte förkastar Olivers teorier, förespråkar ett mer 
nyanserat perspektiv där organisationers förhållningssätt förstås i olika grader av 
aktivitet eller passivitet (Frostenson 2014). Det är inte givet, menar Frostenson att ”de 
olika strategiska uttrycken för acceptans och motstånd bör förstås endimensionellt i den 
meningen att acceptans per definition är en passiv strategi medan motstånd är aktivt” 
(ibid., s. 51). Frostenson menar med andra ord att både acceptans och motstånd kan vara 
aktiv eller passiv. För att illustrera detta har Frostenson, utifrån Olivers ramverk, 
utvecklat ett eget klassificeringssystem, i vilken fyra olika strategier återfinns: 
förberedelse, nödlösning, motverkan samt ”vänta och se”. Med syfte att förenkla 
förståelsen av klassificeringssystemet har Frostenson tagit fram följande schema: 

 Acceptans Motstånd 
Aktiv Förberedelse Motverkan 
Passiv Nödlösning Vänta och se 

 
(ibid., s. 50f.).  
 
För att innebörden i dessa begrepp ska bli mer greppbar använder sig Frostenson av ett 
konkret exempel nämligen responsen på införandet av en reform. 

Förberedelsen, som är aktivt accepterande, manifesteras genom en rad handlingar som 
har till syfte att underlätta reformens införande. Denna strategi är resurskrävande.  

Nödlösningen, som är passivt accepterande, tas i bruk när svårigheter uppstår vid 
reformens implementering. Detta inträffar bland annat när det finns motstridiga 
meningar om organisationens förhållningssätt eller på grund av resursbrist. 

Genom motverkan, som är en aktiv motståndsstrategi, tar organisationen uttryckligen 
avstånd från reformen, exempelvis genom att skriva en egen policy. 

Av mer undvikande karaktär är det passiva motståndet som tar sig uttryck i en ”vänta 
och se” attityd som, rent praktiskt, innebär att organisationen avstår från att 
(om)organisera ända tills det är helt oundvikligt. Detta förhållningssätt kan ha olika 
orsaker till exempel: resursbrist, reformtrötthet, osäkerhet inför vad reformen innebär 
och/ eller skepsis gentemot hur den hanteras (ibid., s. 50f.).  
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3.3 Grundläggande teoretiska perspektiv på planer 

 
Eftersom undersökningen går ut på att studera ett antal dokument som tillhör genren 
planer finner jag det nödvändigt att kort redogöra för några teoretiska ansatser 
relaterade till planeringsarbete och planer som jag tagit del av inför skrivandet av denna 
uppsats. Att beskriva vad en plan är görs svårligen utan att omnämna begreppet 
”planering”. Några enhetliga definitioner av begreppen plan och planering är svåra att 
finna i den vetenskapliga litteraturen eftersom dessa fenomen har studerats ur väldigt 
många olika perspektiv och inom olika forskningsfält.  
 
Organisationsteoretikern Henry Mintzberg, är en av de akademiker som utvecklat 
teorier om planeringsarbete. Hans arbete inom detta område är särskilt relevant i detta 
sammanhang eftersom hans tankebanor tangerar de som återfinns bland de som arbetar i 
den nyinstitutionella traditionen. Enligt Mintzberg återfinner man i litteraturen fyra 
formella definitioner av planering. Planering kan definieras som en metod för att: 
 

• ta framtida förutsättningar i akt 
• kontrollera framtiden 
• fatta beslut 
• fatta integrerade beslut  
(Mintzberg 2000, ss. 7-15) 

 
Mintzberg framhåller att planering, enligt de som ägnar sig åt denna aktivitet, är 
nödvändig för att: 
 

• koordinera organisationens aktiviteter 
• förbereda sig inför framtiden 
• kunna agera rationellt 
• kunna utöva kontroll över verksamheten  
(ibid., ss. 15-21) 

 
Mintzberg själv menar att planer ofta upprättas i syfte att inom organisationen uppnå 
kontroll och för att bibehålla stabilitet (ibid., ss. 201-203). Enligt Mintzberg sker 
planering även under förevändningen att bättre kunna hantera och anpassa sig till 
omgivningens förändrade krav, det vill säga som en slags ”försäkring” inför en osäker 
framtid (ibid., ss. 203-209). Det finns en vilja att tro på att all planering är en utslag av 
rationellt tänkande och att den automatiskt resulterar i kontroll och effektivitet men 
detta stämmer, enligt Mintzberg, inte alltid (ibid., ss. 210-219). Som ett exempel på 
planering som egentligen inte fyller någon praktisk funktion i strategisk mening nämner 
Mintzberg resultatet av den press som utövas på organisationer i den offentliga sektorn 
för att dessa ska genomföra planering. Kravet på planering kommer ofta uppifrån, till 
exempel från regeringshåll, och är ibland kopplat till resursallokering. Enligt hans 
mening finns det, med andra ord, planer som inte främst kommit till för att uppfylla ett 
strategiskt syfte utan snarare för att uppfylla ett formellt krav på planering. I dessa 
situationer är det inte helt säkert att organisationen som står bakom planens framkomst 
är övertygad om dess nödvändighet för att driva verksamheten (ibid., s. 213f.). Detta 
fenomen som Mintzberg själv inte namnger skulle kanske kunna benämnas 
”särkoppling” om man tar sig friheten att använda sig av de nyinstitutionella 
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teoretikernas ordval. Mintzberg hävdar, med andra ord, att planering kan användas som 
en slags ”fasad” för att imponera på utomstående. I ett sådant sammanhang har 
planeringsarbetet en närmast symbolisk funktion. Även om Mintzberg i sina texter inte 
använder sig av ordet ”legitimisering” förefaller det mig uppenbart att han i följande 
citat otvetydigt syftar på den legitimiserande funktion planering kan ha och det 
”hyckleri” Brunsson talar om (Brunsson 2002, s. 71). 
 

Planning can likewise serve influencers outside the organization 
who share the same obsession with, and illusion of, control. If 
only the organization plans formally, then all will be well. 
Governments often behave this way, imposing planning 
processes on their own agencies as well as on other 
organizations to which they give money (such as schools and 
hospitals). Nothing much ever happens, except that the plans are 
duly deposited, and so the planners and the technocrats in 
government are duly satisfied.  
(Mintzberg 2000, s. 213)  

 
Vidare ifrågasätter Mintzberg starkt värdet av planering i de fall den inte fyller en 
strategisk funktion. Att artikulera en strategi när organisationen är i avsaknad av vision 
eller när organisationen befinner sig i en komplex lärande situation leder, enligt 
Mintzberg, till diverse ödeläggande beteenden såsom till exempel formuleringen av en 
rad plattityder och skenbara strategier som ingen har för avsikt att verkligen 
implementera (ibid., passim). För att åter relatera till de organisationsteoretiska 
forskarna kan detta påstående, enligt min mening, närmast knytas till Brunsson 
påstående om att ”tomma paroller sällan leder till handling” (Brunsson 2002, s. 102). 
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4 Metod 

 
I följande kapitel beskrivs de val som träffats beträffande uppsatsens metodik. Jag 
redogör även för de avgränsningar som gjorts och det praktiska tillvägagångssätet. 
Fördelar och nackdelar med den valda metoden behandlas kort. 
 
4.1 Val av metod och empiriskt material 

I inledningsskedet av uppsatsarbetet hade jag ämnesvalet och den teoretiska 
utgångspunkten klar för mig men visste ännu inte vilken metod och vilket empiriskt 
material som bäst skulle ämna sig för att besvara uppsatsens frågeställning. Att valet 
skulle falla på en kvalitativ metod stod dock klart ganska tidigt i processen eftersom det 
rör sig om en huvudsakligen teoridriven uppsats som, i slutändan, syftar till att utifrån 
ett teoretiskt ramverk tolka verkligheten. För att uppfylla detta ändamål behövs en 
djupgående förståelse av analysmaterialet och efter vad jag förstått kan därför en 
kvalitativ metod passa väl15. Inom nyinstitutionell teori talar man ibland om att 
organisationer använder sig av ”dolda agendor” som ibland är okända till och med för 
de som tillämpar dem eftersom det i vissa fall handlar om omedvetna handlingsmönster 
(Brunsson 2002, passim). Detta gör, enligt min mening att en kvalitativ analys av 
enkäter, intervjuer och texter är lämpliga som metod. En kvalitativ analys tillåter 
forskaren ”läsa mellan raderna” det vill säga finna tecken och skapa ett medvetande om 
det som inte sägs, det outtalade och det som ligger dolt under ytan (Bergström & Boréus 
2000, s. 15). När undersökningen skulle genomföras övervägde jag initialt att använda 
mig av utsagor från de som på lokal nivå är ansvariga för biblioteksplanernas tillkomst. 
Dessa skulle ha kunnat samlas in genom till exempel enkäter eller interjuer. Ett av 
problemen med detta angreppssätt är dock att valet av personer som ska intervjuas eller 
besvara enkäten i detta konkreta fall inte är helt enkelt. Med tanke på uppsatsens syfte 
hade det kunnat vara lämpligt att kontakta de personer som författat biblioteksplanerna. 
Vem som är ytterst ansvarig för framtagandet av biblioteksplanerna varierar dock, enligt 
KB, i de olika kommunerna och ibland rör det sig om ett kollektivt arbete (Kungliga 
Biblioteket 2014, s. 8). Det innebär i praktiken att det skulle kunnat vara mycket svårt 
och i vissa fall förmodligen omöjligt att lokalisera rätt person.  

När jag väl bestämt mig för att det var en kvalitativ textanalys som skulle genomföras 
återstod valet av de texter som skulle utgöra föremålet för undersökningen. Det var 
uppenbart att det skriftliga materialet om svenska biblioteksplaner som jag lyckats 
lokalisera genom litteratursökningar i diverse databaser var ytterst begränsat och ej 
tillräckligt utförligt för att kunna besvara denna uppsats frågeställning. För att utröna 
om det eventuellt fanns opublicerade dokument som skulle kunna vara användbara för 
undersökningen kontaktade jag därför Svensk Biblioteksförening och Kungliga 
Biblioteket per epost i januari 2017. Eftersom jag genom de kontakter jag uppehöll med 
personer vid dessa institutioner inte fick kännedom om någon större mängd för mig 
tidigare okänt material som skulle kunna användas för detta ändamål beslöt jag att det 
empiriska materialet skulle bestå av ett antal biblioteksplaner. När jag väl hade klart för 
mig att biblioteksplanerna skulle utgöra uppsatsens empiri kunde jag välja vilken sorts 

                                                
15 Se till exempel: Fejes & Thornberg 2015, s. 20. 
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textanalys som skulle genomföras. Uppsatsens syfte och frågeställning samt det 
empiriska materialets karaktär var alltså helt avgörande för metodvalet. 

4.1.1  Textanalytisk metod 

Enligt forskaren Pär Widéns definition innebär en textanalys att ”välja ut och förhålla 
sig till olika typer av texter och deras innehåll och skapa kunskap om texternas 
innebörder utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem” (Widén 2015, s. 178). Den 
kvalitativa textanalysen går ut på att man genom noggrann läsning av en text urskiljer 
analysmaterialets väsentliga karakteristika och innehåll (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Towns & Wägnerud 2012, s. 210). Det finns väldigt många olika metoder för kvalitativ 
textanalys och olika sätt att klassificera de textanalytiska metoderna förekommer. När 
den textanalytiska metoden som använts i denna uppsats definierades inspirerades jag 
av ett antal metodhandböcker16. I en av dessa handböcker föreslår Pär Widén en 
indelning av metodansatser som används vid textanalys (Widén 2015, s. 178f.). Widén 
särskiljer tre olika dimensioner som kan tas i akt vid textanalys. Den första sortens 
analys syftar till att utröna vilka innebörder författaren själv tillskriver texten. Den andra 
dimensionen koncentrerar sig på textens form och innehåll. Den tredje och sista sortens 
textanalys går ut på att tolka textens innebörd i relation till ett fenomen eller 
”sammanhang utanför texten” (ibid., s. 178f.). Det är de två senare nämnda 
dimensionerna av textanalys och då i synnerhet den sistnämnda som ligger till grund för 
metoden som jag använder i denna uppsats.  

Widéns definition av de tre dimensionerna av textanalys baserar sig, till viss del, på 
Lennart Hellspongs och Per Ledins handbok i brukstextanalys (Hellspong & Ledin 
1997). Lennart Hellspong identifierar i en av sina handböcker om textanalys följande 23 
metoder för brukstextanalys: strukturell analys; stilanalys; genreanalys; komparativ 
analys; funktionell analys; läsbarhetsanalys; värderande analys; retorisk analys; 
argumentationsanalys; fallasianalys; propagandaanalys; ideologikritisk analys; 
kunskapskritisk analys; konstruktivistisk analys; hermeneutisk analys; filologisk analys; 
berättelseanalys; historisk-biografisk analys; diagnostisk analys; överättningsanalys; 
samtalsanalys; diskussionsanalys och korpusanalys (Hellspong 2001, ss. 55-60). Även 
om Hellspong klart urkiljer en rad olika textanalytiska metoder menar han samtidigt att 
de textanalytiska metoderna ibland ”överlappar” varandra och att de dessutom, med 
fördel, kan användas som komplement till varandra (ibid., s. 60). Man behöver med 
andra ord inte ”slaviskt” följa en viss textanalytisk metod utan kan använda den som 
vägledning. Forskaren bör, enligt Hellspong, lita till sig själv och sitt eget omdöme och 
kan anpassa metoden efter behov (ibid., s. 60). Det är på dessa grundvalar jag tagit mig 
friheten att använda en kombination av flera olika textanalytiska metoder. Av de 
metoder Hellspong urskiljer finns det några som jag anser som speciellt relevanta för 
denna undersökning och som jag därför valt att utgå ifrån. Det handlar om den 
strukturella analysen, genreanalysen och den värderande analysen. Enligt Hellspong 
syftar den strukturella analysen till att ”ge en mångsidig beskrivning av en texts 
språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext” (ibid., s. 61). 
Genreanalysens syfte är, enligt Hellspong, att ”finna vilka yttre förutsättningar och inre 
egenskaper som är typiska för en viss genre” (ibid., s. 75). Den värderande analysens 
ändamål är att ”bedöma en texts egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt 
sammanhang” säger Hellspong ” (ibid., s. 93). Hellspong menar att man, utöver redan 
                                                
16 Se till exempel: Hellspong 2001; Hellspong & Ledin 1997 eller Widén 2015. 
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nämnda analysmetoder, kan använda sig av en ”extern” metod för att undersöka texten. 
Det sker till exempel genom att man använder sig av teoretiska föreställningar för att 
skapa något som Hellspong benämner ”tolkningsraster”. Detta teoretiska ”raster” läggs 
ovanpå en text för att kunna urskilja saker som inte skulle framträda utan det (ibid., s. 
278). Med hjälp av detta arbetssätt är det möjligt att studera i vilken utsträckning en viss 
teori ”håller”, det vill säga om det finns empiristiskt stöd för teorin. Detta innebär rent 
praktiskt att man utgår från tydliga teoretiska föreställningar som prövas mot ett 
empiriskt material. Ibland kallar man denna ansats för ”deduktiv”17. Jag har i denna 
undersökning funnit det intressant att komplettera de tre ovan nämnda utvalda 
textanalytiska metoderna med tillämpningen av ett teoretiskt ”raster”. Det teoretiska 
”raster” som avses i detta konkreta fall är ett antal tydliga teoretiska föreställningar som 
kommit till inom ramen för nyinstitutionella teorier. Dessa teorier prövas mot det 
empiriska materialet. När jag säger att teorierna “prövas mot det empiriska materialet” 
menar jag helt enkelt att jag genom att urskilja vanliga mönster och särdrag i de 
analyserade texterna sedan försöker kollationera om dessa karakteristika eventuellt kan 
förklaras med hjälp av det nyinstitutionella teoretiska ramverket. Den utvidgade 
analysen som genomförs med hjälp av det teoretiska ramverket ämnar alltså berika 
analysen och fördjupa kunskapen om de texter som studeras.  

4.1.2  Material och Urval 
 
Som tidigare klargjorts kommer jag att genomföra textanalyser av kommunala 
biblioteksplaner. Med tanke på metodvalet som syftar till att skapa en djupgående 
förståelse för det empiriska materialet kan detta, med hänsyn till uppsatsens tidsram, 
inte vara allför omfattande. Eftersom det, rent tidsmässigt, var en omöjlighet att studera 
samtliga kommunala biblioteksplaner i Sverige så har ett urval gjorts. Att göra ett helt 
slumpmässigt urval av biblioteksplaner från hela landet hade kunnat vara ett lämpligt 
alternativ men den urvalsmetod jag slutligen valt att använda kan betecknas som 
”strategisk”18.  
 
En av anledningarna till att den slumpmässiga urvalsmetoden förkastades var att jag, 
med anledning av de institutionella teorier som talar om ”isomorfism” (Meyer & Rowan 
1977, s. 347f.; DiMaggio & Powell 1983, s. 156) fann det relevant att undersöka ett 
antal biblioteksplaner som härrör från ett och samma län. Genom detta tillvägagångssätt 
borde man kunna urskilja eventuella särtypiska drag hos biblioteksplaner som kommer 
från samma landsända. Med tanke på att bibliotek förmodligen arbetar under väldigt 
olika villkor i olika delar av landet, beroende på bland annat befolkningsmässiga och 
politiska faktorer, finner jag det vidare intressant att inkludera biblioteksplaner från 
olika delar av landet. Detta är anledningen till att biblioteksplanerna som studeras 
kommer från tre län som är belägna i Sveriges tre olika landsdelar, nämligen: 
Norrbottens region i Norrland, Västra Götalands län i Götaland och Örebro län i 
Svealand. Västra Götaland, som är det tredje befolkningstätaste länet i landet och där 
Sveriges andra största stad ligger belägen, karakteriseras av orter som till största delen 
betecknas som storstäder, större städer, storstadsnära kommuner och kommuner nära 
större stad. I Norrbottens region, som utgör det minst befolkningstäta länet i landet, 
dominerar landsbygdskommuner och mindre städer. Vad gäller befolkningstäthet 
befinner sig Örebro län, som nummer tio i listan på Sveriges befolkningstätaste län, 
                                                
17 Se till exempel: Fejes & Thornberg 2015, s. 24 
18 Se till exempel: Alvehus 2013, s. 66f. 
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alltså någonstans mellan de två ”ytterligheterna” Norrbottens län och Västra Götaland. 
De flesta kommunerna i Örebro län är kommuner nära större stad. Allt detta enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings Kommungruppsindelning (Sveriges Kommuner 
och Landsting (Skl) 2017). Även avseende det politiska styret under de två senaste 
mandatperioderna19 kan man observera en spridning i kommunerna som valts ut. Det 
län som hade/ har flest kommuner styrda av det socialdemokratiska partiet eller av det 
partiet i rödgröna koalitioner med Miljöpartiet och Vänsterpartiet är Norrbottens län. 
Kommunerna i Örebro län har historiskt sett varit, och är till viss del fortfarande, 
präglade av ett socialdemokratiskt styre även om det finns ett stort antal kommuner som 
styrs av koalitioner över blockgränserna. Det som är karaktäristiskt för Västra Götaland 
är ett större antal kommuner med alliansstyre än i de övriga två länen även om 
koalitioner mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och koalitioner 
över blockgränserna har varit ett mycket vanligt fenomen, framförallt under den senaste 
mandatperioden (Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2014, 2017). 

 
Vidare har jag beslutat mig för att enbart inkludera gällande biblioteksplaner i den 
textanalytiska studien. Denna avgränsning har gjorts eftersom syftet med uppsatsen är att 
studera i vilken mån biblioteksplanerna uppfyller de krav som finns på dess innehåll och 
utformning. Jag anser att detta bäst görs genom att studera rådande lagstiftning och 
tidsmässigt giltiga planer. Som ”gällande” räknas här enbart de biblioteksplaner vars 
slutdatum ej passerats samt de planer vars slutdatum passerats men vars giltighetsperiod, 
enligt Kungliga Bibliotekets websida för kommunala biblioteksplaner, förlängts 
(Kungliga Biblioteket 2017). Att analysera även de biblioteksplaner som inte är i kraft 
hade varit möjligt men eftersom lagen, som ligger till grund för analysinstrumentet, 
ändrats hade detta val resulterat i ett behov av två olika analysinstrument och separata 
analyser vilket hade försvårat analysprocessen betydligt. För att lokalisera aktuella 
biblioteksplaner har Kungliga Bibliotekets sida för kommunala biblioteksplaner använts 
som källa (Kungliga Biblioteket 2017). Det finns inga absoluta garantier för att denna 
lista är komplett men jag har ansett denna källa som tillförlitlig dels därför att Kungliga 
Biblioteket anmodat bibliotekens huvudmän att meddela när en ny biblioteksplan antas 
och eftersom jag, genom ett telefonsamtal med Elizabeth Ahlqvist vid Kungliga 
Biblioteket20, fått uppgift om att personal vid KB regelbundet gör sökningar på internet 
för att finna eventuella giltiga biblioteksplaner som ej sänts in till Kungliga Biblioteket. 
Planerna som ingår i studien är de som var gällande och fanns tillgängliga på Kungliga 
Bibliotekets websida den 21 januari 2017 (Kungliga Biblioteket 2017). Att jag valt att 
använda biblioteksplanerna som fanns tillgängliga vid ett specifikt ”mättillfälle” är att 
uppsatsarbetet skulle eterniserats om jag valt att inkludera nya texter vartefter de kommer 
till.  
 

4.1.3 Analysinstrument 
 
Hellspong är en av flera metodexperter som rekommenderar att man inför en textanalys 
formulerar ett antal frågor som kan fungera som verktyg när man tar sig an texten 
(Widén 2015, ss. 183-185). Frågornas karaktär är avhängiga av den analysmetod som 
valts och Hellspong ger ett antal förslag på en rad frågeställningar som kan göras. 

                                                
19 Med de två senaste mandatperioderna avses här 2010-2014 och 2014-2018. 
20 Elizabeth Ahlqvist Kungliga Biblioteket, telefonsamtal den 12 januari 2017. 
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Eftersom Hellspong uppmuntrar till en anpassning av de av honom rekommenderade 
metoderna, när detta kan vara fruktbart för analysen, har jag utifrån de frågescheman 
han föreslår skapat ett eget analysinstrument (Hellspong 2001, s. 47f.). Frågorna 
kommer att användas som stöd vid textanalysen och även vid presentationen av 
resultaten.  
 
Eftersom ett av uppsatsens delsyften är att studera huruvuda biblioteksplanernas 
utformning och innehåll motsvarar de krav som ställs på texterna i fråga anser jag det 
relevant att utforma ett frågeformulär som återspeglade dessa. Det gör jag genom att 
omvandla de krav som biblioteksplanerna bör uppfylla till konkreta till frågor. De krav 
som tas i akt här är enbart de krav som av Kungliga Biblioteket betecknas som 
obligatoriska, det vill säga de som klart framgår av lagtexten eller de utredningar och 
propositioner som ligger till grund för denna21.  

Omvandlingen av de formella kraven till frågor resulterar i följande frågeschema: 
 

• Finns det en gällande biblioteksplan i kommunen? 
• Är biblioteksplanen politiskt antagen? 
• Utgör biblioteksplanen en separat handling? 
• Är biblioteksplanen ”kopplad” till bibliotekslagen? 
• Innehåller biblioteksplanen information om all biblioteksverksamhet i 

kommunerna? 
• Beskrivs samarbeten och främjas samverkan med andra bibliotek och 

organisationer på kommunal, regional och statlig nivå i biblioteksplanen? 
• Ger biblioteksplanen närmare besked om verksamhetens inriktning och 

omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsätningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas?  

• Är biblioteksplanen uppföljningsbar? 

De flesta av de ovanstående frågorna är endimensionella och vissa av dem är 
dikotomiska frågor. Det finns dock tre frågor som är något mindre konkreta och som 
därför kan ge upphov till olika tolkningar: 

• Är biblioteksplanen ”kopplad” till bibliotekslagen? 
• Ger biblioteksplanen närmare besked om verksamhetens inriktning och 

omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas? 

• Är biblioteksplanen uppföljningsbar? 

Eftersom jag upplever att dessa frågor kan tolkas på olika sätt finner jag det nödvändigt 
att konkretisera vad som jag avser. Min utgångspunkt i detta avseende är de kriterier 
som Kungliga Biblioteket fastställt. Vad gäller det första kravet, biblioteksplanens 
”koppling” till bibliotekslagen, fann jag det för att kunna besvara frågan nödvändigt att 
söka en definition på ”koppling”. Kungliga Biblioteket beskriver denna koppling, det 
vill säga hur planen bör förhålla sig till lagen på följande sätt: ”Syftet är inte att likrikta 
biblioteksplanerna i landet utan att stödja de som utformar planer med förslag till 
innehåll som kopplar till den nya bibliotekslagen som träder i kraft 2014” (Kungliga 
Biblioteket 2013a, s. 5). Enligt vad jag förstår förmodas biblioteksplanerna, med andra 
                                                
21 Närmare beskrivna på ss. 2-4 i denna uppsats. 
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ord, återspegla lagtextens innehåll. Därför har jag funnit för gott att skapa en rad 
delfrågor relaterade till lagens innehåll och dess eventuella korrespondens i planerna för 
att kunna besvara den övergripande frågan om huruvida planerna är ”kopplade” till 
bibliotekslagen eller ej.  I det frågeformulär som skapats finns det redan ett antal frågor 
som syftar till att kontrollera huruvida biblioteksplanens innehåll återspeglar lagtexten, 
nämligen:  
 

• Finns det en gällande biblioteksplan i kommunen? 
• Är biblioteksplanen politiskt antagen? 
• Beskrivs samarbeten och främjas samverkan med andra bibliotek och 

organisationer på kommunal, regional och statlig nivå i biblioteksplanen? 
 
Bibliotekslagen klargör ytterligare en rad olika saker angående 
folkbiblioteksverksamheten, bland annat att biblioteken ska ”vara tillgängliga för alla 
och anpassade till användarnas behov” och att allmänheten avgiftsfritt ska ”få låna eller 
på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform” (SFS 
2013:801). Det är en omöjlighet att inom tidsramarna för detta uppsatsarbete undersöka 
biblioteksplanens samtliga elements motsvarighet i biblioteksplanerna. Därför har jag 
för att analysera biblioteksplanernas ”koppling” till lagtexten tagit fasta på hur några av 
biblioteklagens paragrafer återspeglas i biblioteksplanerna. Dessa paragrafer har sedan 
använts som grund för att skapa en rad delfrågor som syftar till att besvara huvudfrågan 
om ”kopplingen” mellan lagen och planerna. Valet föll på §§ 4, 5, 7, 8 eftersom jag 
uppfattar innehållet i dessa paragrafer som mer konkreta än andra delar av lagtexten. Att 
använda sig av lagtextens mer gripbara formuleringar för att studera den eventuella 
”kopplingen” mellan lagen och planerna tycker jag är lämpligt för att minimera risken 
för olika tolkningsmöjligheter. Bibliotekslagens fjärde och femte paragraf ägnas åt 
prioriterade målgrupper och lyder som följer: 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur 
och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska.  

(ibid.)  

Frågan som formulerats för att ta reda på hur biblioteksplanerna återspeglar detta 
innehåll ser ut på följande sätt: 

• Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till de 
prioriterade målgrupperna: personer med funktionsnedsättning, personer med 
annat modersmål än svenska och personer som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna? 
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Paragraf 7 har följande utformning: 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.  

(ibid.)  

Den fråga som skapats för att undersöka om denna paragraf tagits i akt i 
biblioteksplanen lyder som följer: 

• Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten som främjar läsning 
och litteraturens ställning? 

I lagens paragraf 8 står följande att läsa: 

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 

(ibid.)  

Frågan som ska ställas för att kollationera om denna paragraf har sin korrespondens i 
biblioteksplanerna får därför följande utformning: 

• Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till barn och 
ungdom som enligt lagen skall ägnas ”särskild uppmärksamhet”? 

Jag förväntar mig alltså att resultaten som erhålls när de tre sistnämnda 
frågeformuleringarna besvaras kommer att säga något om biblioteksplanernas 
”koppling” till bibliotekslagen. Men eftersom bibliotekslagen innehåller fler element 
som skulle kunna återspeglas i biblioteksplanerna har jag valt att lägga till en 
kompletterande interrogation: 

• Finns det andra tecken på att biblioteksplanen är ”kopplad” till bibliotekslagen? 

Så långt de frågeställningar som formulerats för att kontrollera om planerna är 
”kopplade” till bibliotekslagen. Den andra frågan i analysinstrumentet som, enligt min 
mening, behöver definieras för att kunna besvaras lyder som följer: 

• Ger biblioteksplanen närmare besked om verksamhetens inriktning och 
omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas? 
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Eftersom man för att besvara denna fråga kommer att behöva värdera biblioteksplanens 
innehåll finner jag det lämpligt att etablera kriterier för att kunna göra detta. Då jag inte 
funnit någon oficiell beskrivning av vilka kriterier man bör använda för att bedöma 
detta har jag tagit mig friheten att definiera dessa kriterier själv på grundval av de de 
förslag till textfrågor som Lennart Hellspong föreslår för en analys av en texts 
funktionalitet och läsbarhet (Hellspong 2001, ss. 83-90). Det som kommer att tas i akt är 
texternas språkliga och innehållsliga element som kan föväntas ha betydelse för 
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden. Det jag, rent 
konkret, söker utreda är hur tangibelt innehållet är för en läsare som inte arbetar inom 
de organisationer som planerna gäller. Jag kommer även att försöka avgöra om 
texternas form och innehåll säger något om dess avsedda mottagare, det vill säga om 
texten är riktad till allmänheten eller ej. 

Den tredje och sista frågan som preciserar en definition är: 

• Är biblioteksplanen uppföljningsbar? 

De kriterier jag utgår från för att försöka bedöma i vilken mån detta krav uppfylls härrör 
från Kungliga Bibliotekets definition av uppföljningsbarhet. KB har i sina skrifter om 
biblioteksplaner identifierat en rad element som bör ingå i en plan för att underlätta dess 
uppföljning. Enligt dessa rekommendationer bör en biblioteksplan innehålla uppgifter 
om när de ska följas upp, hur detta ska ske och vem som är ansvarig för att 
uppföljningen sker (Kungliga Biblioteket 2013a, s. 18). Vidare menar Kungliga 
Biblioteket att en plan för att kunna räknas som uppföljningsbar lämpligen bör innehålla 
mål som kan följas upp med nyckeltal22. Nyckeltalens användning vid uppföljning av 
planen kan enligt KB kompletteras med eller i vissa fall ersättas av 
brukarundersökningar, processuppföljning, kollegiala observationer, medarbetarenkäter 
och/eller självvärdering (Kungliga Biblioteket 2013b, s. 5). För att kontrollera huruvida 
kravet på uppföljningsbarhet är uppfyllt ställs följdaktligen fyra delfrågor: 

• Innehåller texten uppgifter om när den ska följas upp? 
• Indikerar texten hur planen ska följas upp? 
• Framgår det av planen vem som är ansvarig för uppföljningen? 
• Innehåller planen mål som kan följas upp med hjälp av nyckeltal och/ eller 

information om andra instrument som ska användas vid uppföljning? 

Det slutliga schemat med textfrågor, som inkluderar såväl de frågeställningar som 
genererats ”automatiskt” utifrån de, enligt Kungliga Biblioteket obligatoriska 
elementen, som de kompletterande frågorna som formulerats för att undersöka 
”kopplingen” till lagen och planens uppföljningsbarhet , har följande utformning: 

• Finns det en giltig biblioteksplan i kommunen? 
• Är biblioteksplanen politiskt antagen? 
• Utgör biblioteksplanen en separat handling? 
• Är biblioteksplanen ”kopplad” till bibliotekslagen? 

                                                
22 Enlig Svensk ordbok är nyckeltal “jämförelsetal som mått på den ekonomiska 
situationen i ett företag, ofta i jämförelse med andra företag” (Svensk ordbok 2018). 
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a) Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till de 
prioriterade målgrupperna: personer med funktionsnedsättning, personer med 
annat modersmål än svenska och personer som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna? 

b) Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till barn och 
ungdom som enligt lagen skall ägnas ”särskild uppmärksamhet” 

c) Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten som främjar läsning 
och litteraturens ställning? 

d) Finns det andra tecken på att biblioteksplanen är ”kopplad” till bibliotekslagen? 
• Innehåller biblioteksplanen information om all biblioteksverksamhet i 

kommunerna? 
• Beskrivs samarbeten och främjas samverkan med andra bibliotek och 

organisationer på kommunal, regional och statlig nivå i biblioteksplanen? 
• Ger biblioteksplanen närmare besked om verksamhetens inriktning och 

omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas? Innehåller texterna språkliga och 
innehållsliga element som skapar de förutsättningar som är nödvändiga för att 
medborgarna ska kunna påverka huvudmannens överväganden?  

• Är biblioteksplanen uppföljningsbar? 
a) Innehåller texten uppgifter om när den ska följas upp? 
b) Indikerar texten hur planen ska följas upp? 
c) Framgår det av planen vem som är ansvarig för uppföljningen? 
d) Innehåller planen mål som kan följas upp med hjälp av nyckeltal och/eller 

information om andra instrument som ska användas vid uppföljning? 

 

4.1.4  Metoddiskussion 
 
I detta kapitel har jag, med hjälp av en rad argument, motiverat mitt val av 
forskningsmetod. Min intention har varit att betona fördelarna som finns med att 
använda sig av kvalitativ textanalys som metod. I detta sammanhang är det dock viktigt 
att framhålla att det som här beskrivs som den kvalitativa textanalysens främsta styrka 
samtidigt kan betraktas som dess största svaghet. Det finns nämligen metodexperter 
som menar att personer som bedriver samhällsvetenskaplig forskning bör anstränga sig 
att genomföra sitt arbete på ett objektivt sätt, det vill säga helt fritt från förutfattade 
meningar (Fejes & Thornberg 2015, s. 19f.). En av företrädarna för denna åsikt är Alan 
Bryman som menar att ”forskning som bara är en spegling av personliga åsikter och 
förutfattade meningar, inte ska anses giltig eller vetenskaplig, eftersom den styrs av 
subjektiva faktorer” (Bryman 2008, s. 43). En kvalitativ analys påverkas dock 
oundvikligen av tolkarens förförståelse, kunskaper, erfarenheter och uppfattningar. 
Andreas Fejes och Robert Thornberg beskriver detta fenomen genom att konstatera att i 
och med att ”varje kvalitativ studie är unik kommer även det analytiska arbetssättet att 
vara unikt” (Fejes & Thornberg 2015, s. 36). Resultatet av analysen kommer därmed att 
utgöra en tolkning snarare än en objektiv beskrivning av verkligheten (ibid., s. 20f.). 
Detta innebär i praktiken att det finns en risk för att två forskare som oavhängiga av 
varandra genomför var sin studie med samma empiriska material och samma 
analysverktyg inte kommer till exakt samma resultat. Om detta inträffar säger man att 
”intersubjektiviteten” är låg vilket, enligt det empiristiska synsättet, kan ha ödesdigra 
konsekvenser för studiens reliabilitet (Bergström & Boréus 2000, s. 37).  
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Det finns dessutom vissa belägg för att den form av textanalys som valts, det vill säga 
en textanalys med deduktiv ansats, ytterligare kan förstärka det kvalitativa 
angreppssättets negativa inverkan på resultatet. Risken med att på förhand bestämma 
vilka aspekter som ska undersökas i de texter som analyseras är, enligt Andreas Fejes 
och Robert Thornberg, att forskaren blir mindre känslig för empirin eftersom det viktiga 
blir att ”bevisa” att teorin håller. Det händer därför att forskaren undgår att behandla det 
innehåll som inte passar in i den analysmall som används (Fejes & Thornberg 2015, s. 
24). 
 
Även om de oönskade effekterna av bristen på objektivitet är svåra att helt undvika i 
studier genomförda med kvalitativa metoder så finns det ett antal arbetsmetoder och 
förhållningssätt som kan förhöja undersökningens kvalitetet. Enligt Steinar Kvale bör 
man vid kvalitativ forskning inte närma sig begreppet validitet på samma sätt som i 
forskning som genomförs med kvantitativa metoder (Kvale 1995 se Alvehus 2013, ss. 
122-124). Kvale har introducerat en rad alternativa begrepp som, enligt hans mening, 
fungerar bättre i kvalitativ forskning, nämligen: hantverksvaliditet; kommunikativ 
validitet och pragmatisk validitet. Kommunikativ validitet kan uppnås genom att 
forskarens resonemang prövas i dialog med andra forskare och/eller allmänheten. Den 
form av validitet som kallas för pragmatisk validitet erhålls genom att 
forskningsresultaten är relevanta för samhället. Det är viktigt, menar Kvale, att 
forskaren inte agerar i sitt eget intresse eller någon annans egenintresse. Genom 
saklighet, transparens och en medvetenhet om sitt eget förhållningssätt kan forskaren, 
enligt Kvale, garantera en hög grad av pragmatisk validitet. Hantverksvaliditet uppnås, 
enligt Kvale, genom att forskaren är metodisk vid datainsamling och analys. Dessutom 
bör forskaren under forskningsprocessens gång ifrågasätta sin egen analys trovärdighet 
och argumentera väl för sitt handlande. 
 
Vid skrivandet av denna uppsats har jag antagit förhållningssätt som kan bidra till att 
höja uppsatsens hantverksvaliditet och dess pragmatiska validitet. Jag har dock inte 
använt mig av det arbetssätt som Kvale rekommenderar för att höja den kommunikativa 
validiteten. Redan i uppsatsens inledande kapitel har jag redogjort för varför jag tror att 
denna uppsats kan vara av värde för de personer som arbetar med biblioteksverksamhet. 
Även om uppsatsen i sin utformning är teoribaserad har mitt fokus alltid varit en möjlig 
praktisk användning av forskningsresultaten. Jag gör med andra ord anspråk på någon 
form av pragmatisk validitet. Vad gäller hantverksvaliditeten har jag vidtagit flera 
åtgärder för att förhöja den. Jag har förstått att ett första steg i detta arbete kan vara att 
öka sin egen medvetenhet om de risker som finns med användandet av kvalitativa 
metoder och att ta ställning till sina egna värderingar och sin egen förförståelse 
(Bergström & Boréus 2000, ss. 36-39). Med detta i åtanke har jag försökt ta mig an det 
empiriska materialet på ett förutsättningslöst sätt utan att låta mig påverkas av mina 
egna värderingar och intressen. För att hålla detta förhållningssätt vid liv under arbetets 
gång har jag kontinuerligt reflekterat över min attityd till och hantering av det empiriska 
materialet. Jag tror också att användandet av ett teoretiskt ramverk vid analysen kan 
bidra till att hålla en viss distans till det empiriska materialet. Mina egna tankar och 
åsikter förpassas genom användandet av de nyinstitutionella teorierna automatiskt till en 
sekundär position. För att uppfylla syftet att förebygga en alltför styrd tolkning av det 
empiriska materialet har jag, dessutom, åtagit mig att inte förbise aspekter som ej på 
förhand valts ut för analysen och att inte förneka förekomsten av fenomen i texten som 
inte ”passar in” eller rent av utmanar de dominerande mönstren som vuxit fram under 
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analysen. Jag har även förberett mig på att redovisa alternativa tolkningar som avviker 
från den teoretiska ramen jag utgår ifrån. För att förhöja studiens kvalitet kan man 
vidare, genom att använda ett källkritiskt förhållningssätt, hålla en viss distans till det 
empiriska materialet (ibid., s. 38). Medveten om betydelsen av detta har jag, i syfte att 
försöka se det empiriska materialet ur olika synviklar, genomfört flera läsningar med ett 
visst tidsrum emellan. Vidare har jag för att garantera undersökningens kvalitet och med 
syfte att möjliggöra för andra forskare att kontrollera och/ eller upprepa forskningen 
försökt uppvisa transparens och motiverat och underbyggt samtliga val och tolkningar 
väl med hjälp av sakliga argument, citat och referenser. Detta är ett arbetssätt som inte 
enbart rekommenderas av Kvale utan även av många andra metodexperter (ibid., ss. 36-
39). 
 
I detta sammanhang vill jag också påpeka att även om jag tycker att mitt metodval 
passar uppsatsens syfte och frågeställning så utesluter jag inte att det kan finnas även 
andra metoder som skulle kunna fungera väl. En kombination av olika metoder, så 
kallad ”triangulering” hade kunnat utgöra ett gott alternativ eftersom vissa menar att 
kombinationen av olika material ger en mer fullständig bild av det fenomen som 
studeras (Alvehus 2013, s. 72f.). På grund av uppsatsarbetets snäva tidsramar 
förkastades dock även denna idé på ett tidigt stadium. Vad det gäller det empiriska 
urvalet och dess påverkan på resultatens generaliserbarhet vill jag understryka att jag 
inte har belägg för att det strategiska urval jag gjort garanterar att det empiriska 
materialet är representativt. Bristen på representativitet och det begränsade urvalet 
upplever jag dock inte som ett problem eftersom syftet med studien inte är att 
genomföra en heltäckande komparativ studie med generaliserbart resultat. Det rör sig 
snarare om ett ”nedslag” bland de kommunala biblioteksplanerna. Eftersom empirin i 
detta fall ställs mot teorin och det är jag som själv väljer vilka delar av texterna som ska 
användas i analysen färgas resultatet oundvikligt av min egen tolkning av materialet. 
Det resultat som kommer fram genom att använda denna metod är alltså ingen 
universell sanning utan en av många möjliga tolkningar av det material som finns 
tillhanda.  
 
Jag anser, med andra ord, att undersökningen har en validitet som kan betecknas som 
relativ men ändå tillfresställande med tanke på att den forskningsmetod som använts är 
av kvalitativ karaktär. För även om den metod jag valt, som jag tidigare klargjort, har 
sina brister så tror jag ändå att den kan lämpa sig för att uppfylla uppsatsens syfte.  
 

4.1.5 Tillvägagångssätt 
 
När uppsatsen skulle skrivas var valet av ämne det första steget i arbetet. Eftersom mina 
förkunskaper om svenska biblioteksplaner var ringa började jag med att söka litteratur 
för att kunna läsa in mig på ämnet. Litteratursökningarna för att lokalisera dokumenten 
som använts för att skriva uppsatsen, med undantag för det empiriska materialet, tog sig 
formen av en icke systematisk litteraturgenomgång såväl i bibliotekskatalogen vid 
Högskolan i Borås som i ett antal kvalitetsgranskade databaser: Library & Information 
Science Abstracts LISA och Library, Information Science & Technology Abstracts 
LISTA. Sökningar utfördes även med hjälp av söktjänsterna Google och Google 
Scholar. För sökningen på internet, i bibliotekskatalogen och i databaserna brukades 
fördefinierade söktermer på engelska och svenska. Enklare sökningar genomfördes först 
med hjälp av booleanska operatorer. Som komplementerande sökteknik användes 
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citationssökning23 för att på ett så snabbt sätt som möjligt nå fram till den mest relevanta 
litteraturen inom ämnesområdet i fråga. I det fall ett dokument finns i flera olika utgåvor 
har jag i möjligaste mån använt de senaste upplagorna och när så har varit möjligt 
prioriterat användningen av eventuella översättningar till svenska. Det är i detta 
sammanhang viktigt att påpeka att även om den mest omfattande litteratursökningen 
skedde i det initiala skedet av uppsatsarbetet så har kompletterande sökningar 
förekommit under alla olika faser i forskningsprocessen. När jag, genom läsningen av 
det insamlade materialet, erhållit baskunskaper i ämnet så inleddes definitionen av 
uppsatsens syfte och frågeställning. Redan på ett tidigt stadium hade jag klart för mig 
vilket ämne som skulle bli föremål för uppsatsen men det tog däremot längre tid att 
välja den teoretiska utgångspunkten. Parallellt med sökandet efter lämplig 
teoriförankring skedde även valet av uppsatsens metod och undersökningsmaterial.  
 
Som nämnts tidigare i detta kapitel är biblioteksplanerna som använts de som fanns 
tillgängliga i Kungliga Bibliotekets förteckning vid ett visst tillfälle och sökningar för 
att finna eventuella planer som ej fanns med i denna lista har inte gjorts. Det finns dock 
några få undantag. I de fall en plan omnämndes men länken ej fungerade har jag tagit 
mig friheten att använda de texter som funnits vid sökning på internet. Detta undantag 
har enbart gjorts i fallet med Göteborgs och Luleås biblioteksplaner. Vad det gäller 
insamlingen och användandet av det empiriska materialet kontaktades aldrig 
kommunerna i fråga för att be om tillåtelse att använda materialet eftersom det rör sig 
om offentliga dokument som är tillgängliga i fulltext via internet. 
 
Efter att ha konstruerat analysinstrumentet gjordes en provläsning och analys av tre 
slumpmässigt utvalda biblioteksplaner, en från varje län: Bengtsfors, Kiruna och 
Kumla. Syftet med denna test var att undersöka huruvida analysinstrumentet kunde 
anses som relevant med tanke på den sorts brukstext som skulle studeras. Det handlade 
med andra ord om en slags ”validering” av analysinstrumentet. Efter denna första 
provläsning och provanalys, som utföll väl, genomfördes en systematisk undersökning 
av det empiriska materialet. Det första steget var att sålla ut de biblioteksplaner som ej 
var gällande. Man kan med andra ord säga att samtliga befintliga biblioteksplaner, såväl 
gällande som de som ej är det, analyserades för att besvara den första frågan i 
analysinstrumentet: ”Finns det en giltig (tidsmässigt) biblioteksplan i kommunen?”. 
Efter att ha besvarat denna fråga sorterades de icke gällande biblioteksplanerna bort. 
Därefter genomfördes en övergripande genomläsning av det kvarvarande empiriska 
materialet. Därpå följde en mer noggrann läsning där uppsatsens frågeställning och 
analysinstrument tillämpades aktivt. I detta arbete användes den så kallade 
marginalmetoden som går ut på att man i dokumentens marginal gör anteckningar för 
att kunna identifiera teman och mönster i texten (Aspers 2007). Texten bryts därmed ner 
till hanterbara enheter som sorteras i olika kategorier som i detta fall bestämts av de 
textfrågor som på förhand definierats. Färgkodning användes initialt för att skilja på de 
olika teman som återfinns i texterna. För att på ett översiktligt sätt kunna redovisa 
resultaten har en reducering skett med syfte att redogöra enbart för undersökningens 
huvudsakliga resultat. Detta i överensstämmelse med Hellspongs rekommendationer om 
vikten av att sålla och sammanfatta resultatet av textanalysen för att belysa texternas 
mest vitala aspekter. (Hellspong 2001). Vid en kvalitativ analys varken kan eller bör 
                                                
23 Med citationssökning avses här vad som på engelska brukar kallas för ”citation pearl 
growing”, det vill säga en sökteknik som går ut på att man använder sig av en mycket 
relevant artikel för att lokalisera andra dokument av värde.  
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man göra en fullständig och objektiv redovisning av det empiriska materialet menar 
Hellspong (ibid., passim). Därför har exempel valts ut för att illustrera hur 
biblioteksplaner behandlar en och samma fråga på väldigt olika sätt. Textcitaten har 
alltså valts ut för att de är representativa för olika mönster. Även om det rör sig om en 
kvalitativ studie har vissa kvantitativa aspekter tagits i akt i resultatredovisningen och 
analysen. Detta har gjorts för att kunna göra uttalanden om eventuella övervägande 
tendenser. För att undvika att de exempel som presenteras i resultatredovisningen 
upplevs som lösryckta meningar har jag i möjligaste mån försökt kontextualisera dem 
med hänsyn till andra delar av samma plan och/eller i relation till övriga planer. 
Därefter har textfragmenten tolkats med utgångspunkt i de teorier som ligger till grund 
för uppsatsen. Frågeschemat behandlar främst texternas innehåll och det är först genom 
analysen som textens sociala struktur, det vill säga dess relation till kontexten 
behandlas. 
 
Skrivarbetet har pågått under hela uppsatsarbetet och har ej skett ”linjärt”. Detta innebär 
att jag ofta har arbetat på flera olika kapitel samtidigt. Inte sällan har jag omarbetat 
redan färdiga texter för att uppsatsens olika delar ska smälta samman till en enhetlig 
helhet. En stor del av texterna som använts för att förfärdiga teoridelen av uppsatsen är 
skrivna på engelska. Egenhändiga översättningar har gjorts av större delen av de 
citerade texterna och begreppen. I ett fåtal fall har originaltexten på engelska lämnats. 
Det är fallet med de texter där jag känt att min översättning inte skulle gjort den 
välformulerade originaltexten rättvisa. I fallet med vissa nyckelord i teoridelen används 
översättningar men de engelska begrepper finns, med anledning av begreppens centrala 
betydelser, med i fotnoterna. I de fall dokumenten som använts inte varit paginerade, 
vilket förekommer enbart i fallet med det empiriska materialet, har jag med syfte att 
underlätta läsningen tagit mig friheten att själv paginera dokumentet för att kunna göra 
sidhänvisningar vid citat. I de fall detta gjorts har omslagssidan räknats som sidan 1. 
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5 Resultatredovisning 

I detta kapitel, där varje delfråga i frågeformuläret behandlas separat, presenteras 
resultaten av textgenomgången. För varje delfråga presenteras först resultaten av 
textgenomgången och därpå följer en analys som genomförts med hjälp av det 
teoretiska ”raster” som används för tolkningen. 
 
5.1 Finns det en gällande biblioteksplan i kommunen? 

 
För att ta reda på om kommunerna i fråga förfogar över en tidsmässigt gällande 
biblioteksplan konsulterades Kungliga Bibliotekets förteckning över biblioteksplaner 
den 21 januari 2017 (Kungliga Biblioteket 2017). Enligt denna förteckning förfogade 24 
av Västra Götalands 49 kommuner över en gällande biblioteksplan. Av de 12 
kommuner som Örebro län består var det endast 2 som hade en giltig biblioteksplan vid 
samma mättillfälle. Sju kommuner av totalt fjorton i Norbottens region hade vid 
tidpunkten en giltig biblioteksplan. Detta innebär att det sammantaget i de tre länen, 
som består av 75 kommuner, fanns 33 giltiga biblioteksplaner den 21 januari 2017. 
 
I tabellen nedan framgår det vilka kommuner som vid mättillfället förfogade över en 
giltig biblioteksplan. 
 
Kommun  Giltig plan I total avsaknad av plan/  

Med plan som ej är giltig 
Norrbottens region   
Arjeplog X  
Arvidsjaur  X 
Boden  X 
Gällivare X  
Haparanda X  
Jokkmokk  X 
Kalix  X 
Kiruna X  
Luleå X   
Pajala  X 
Piteå X  
Älvsbyn  X 
Överkalix  X 
Övertorneå X  
Västra Götalands län   
Ale  X 
Alingsås X  
Bengtsfors X  
Bollebygd  X 
Borås  X 
Dals-Ed  X 
Essunga X  
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Falköping  X 
Färgelanda  X 
Grästorp  X 
Gullspång  X 
Göteborg X   
Götene  X 
Herrljunga X  
Hjo  X 
Härryda X  
Karlsborg X  
Kungälv  X 
Lerum X  
Lidköping  X 
Lilla Edet  X 
Lysekil X  
Mariestad  X 
Mark X  
Mellerud X  
Munkedal X  
Mölndal X  
Orust X   
Partille X  
Skara  X 
Skövde  X 
Sotenäs X  
Stenungsund  X 
Strömstad X  
Svenljunga  X 
Tanum  X 
Tibro X  
Tidaholm  X 
Tjörn X  
Tranemo  X 
Trollhättan  X 
Töreboda  X 
Uddevalla X  
Ulricehamn X  
Vara X  
Vårgårda X  
Vänersborg  X 
Åmål X  
Öckerö  X 
Örebro län   
Askersund  X 
Degerfors  X 
Hallsberg  X 
Hällefors  X 
Karlskoga  X 
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Kumla X  
Laxå  X 
Lekeberg  X 
Lindesberg  X 
Ljusnarsberg X  
Nora  X 
Örebro  X 

 
 
När man studerar texterna så får man i de allra flesta fall redan på titelsidan klart för sig 
om det rör sig om en aktuell plan eller ej. Oftast åtefinns denna information i titeln där 
planens giltighetsperiod anges. Detta är fallet med, till exempel, Bengtsfors 
biblioteksplan vilket framgår av följande citat: ”Biblioteksplan 2015-2020” (Bengtsfors 
kommun 2015, s. 1). Även titeln på Kumlas biblioteksplan innehåller dess 
giltighetsperiod: ”Biblioteksplan. Kumla kommun 2016-2019” (Kumla kommun 2015, 
s. 1). 
 
Det finns dock några fall där det inte helt klart framgår om det rör sig om en aktuell 
plan och/ eller hur länge den gäller. I Karlsborgs plan uppges det i början på 
dokumentet att planen gäller ”tillsvidare” (Karlsborgs kommun 2015, s. 1). Strax 
därefter sägs det dock att planen giltighetsperiod är ”2015-2017” (ibid., s. 1). Även i 
fallet med Alingsås plan finns det en viss osäkerhet (Alingsås kommun u.å.). I den lista 
KB presenterar anges att planen ursprungligen gällde från 2011 till 2014 men att dess 
giltighetstid blivit förlängd till 2018 (Kungliga Biblioteket 2017). På titelsidan kan 
följande läsas: ”Förslag till Biblioteksplan 2010-2014. Alingsås kommun” (Alingsås 
kommun u.å., s. 1) men nollan i 2010 har strukits och ersatts av en handskriven etta. 
Titeln indikerar att planen förmodligen inte aktualiserats utan att den ursprungliga 
planens giltighetstid helt enkelt förlängts. Det finns i planen fler tecken på att planen 
inte aktualiserats som till exempel det faktum att nyckeltalen som presenteras i planen 
är från år 2009 och lägesbeskrivning är från 2010 (ibid., s. 6). Ordet ”förslag” som 
åtefinns i planens titel antyder att det handlar om ett utkast. Det finns i texten ytterligare 
tecken på att det rör sig om ett ofärdigt dokument. Rättelser och anteckningar har gjorts 
för hand på praktiskt taget alla sidor i dokumentet. Alla dessa karakteristika gör att det 
för läsaren är omöjligt att avgöra om det verkligen rör sig om den slutgiltiga versionen 
av texten. Även Tibros plan (Tibro kommun 2014) innehåller en rad oklarheter i detta 
avseende. Planens titel lyder som följer: ”Biblioteksplan 2015-2019. För biblioteken i 
Tibro kommun” (ibid., s. 1). I texten återfinns dock tecken på att det i själva verket rör 
sig om ett utkast vilket kan illustreras av följande textutdrag som omnämner en annan 
biblioteksplan: ”Den nu gällande biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige 2006-
02-07 och har varit ett gott redskap för bibliotekens utveckling i kommunen.” (ibid., s. 
4). Även vad gäller Uddevallas plan kan en viss osäkerhet uppstå. På planens 
omslagssida står det att den antogs ”av kommunfullmäktige 2016-03-09” (Uddevalla 
kommun 2016, s. 1). I planens inledning står det dock att läsa att det rör sig om 
”förslaget till biblioteksplan” (ibid., s. 3). 
 
Resultatredovisningen påvisar att 42 kommuner av de 75 som ingår i studien inte 
förfogar över en giltig biblioteksplan. Med viss reservation får man nog ändå säga 
eftersom det finns ett fåtal fall där en viss tvekan om giltighetsperioden föreligger. I 
vissa fall har ej texterna i sig varit tillräckliga bevis för att det verkligen rör sig om en 
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giltig biblioteksplan utan det går att sluta sig till detta genom den information som 
återfinns på den internetsida som här använts som källa (Kungliga Biblioteket 2017).  
 
Att försöka tolka detta delresultat med hjälp av det nyinstitutionella teoretiska ramverk 
som presenterats i teoriavsnittet är dock inte helt enkelt. Kravet på att ha en giltig 
biblioteksplan utgör ett utifrån kommande institutionellt tryck och i enlighet med 
Christine Olivers klassificering av organisationers strategiska svar på tryck som utövas 
skulle de ansvariga för biblioteksplanerna kunna reagera genom att: anpassa sig, 
kompromissa, undvika, utmana eller manipulera (Oliver 1991, ss. 151-159). Vad gäller 
de giltiga biblioteksplanerna förefaller det rimligt att anta att de som är ansvariga för 
dessa planer i de flesta fall antagit en anpassande eller kompromissande attityd i 
förhållande till kravet på gällande biblioteksplan. För att avgöra huruvida det rör sig om 
en anpassande eller kompromissande attityd skulle man dock behöva mer information 
än den man får genom att besvara den dikotoma frågan om tillgången av en giltig 
biblioteksplan. Det ligger även nära till hands att tro att svaret på det institutionella 
kravet från de kommuner som är i avsaknad av en giltig biblioteksplan är ”undvikande”. 
Man bör dock ta i akt att det faktiskt är plausibelt att en eller flera av de kommuner som 
inte förfogar över en giltig biblioteksplan antagit en utmanande eller till och med 
manipulativ attityd i förhållande till kravet på biblioteksplan. Eftersom inga 
biblioteksplaner i dessa fall föreligger och därmed ingen textanalys är möjlig är det 
därför omöjligt att utröna detta. Den enda möjligheten för att utreda denna fråga vidare 
skulle vara att komplettera denna studie med ytterligare empiriskt material. I detta 
sammanhang bör det också sägas att det även är fullt möjligt att vissa av de kommuner 
som enligt KBs lista inte har en giltig biblioteksplan faktiskt förfogar över en 
biblioteksplan och därmed uppfyller det utifrån	kommande kravet på ett lokalt 
styrdokument. För att få ett helt tillförlitligt svar på denna fråga hade det varit 
nödvändigt att förfoga över ett annat undersökningsmaterial än det som här använts.  
 
I inledningen till denna uppsats klargjordes att biblioteken för att erhålla inköpsstöd bör 
förfoga över en giltig biblioteksplan. Enligt Olivers teorier om det organisationella 
svaret på institutionellt tryck är just den ekonomiska vinningen en bidragande faktor till 
eftergift för utifrån kommande krav (ibid., ss. 159-172). I ljuset av detta kan antalet 
giltiga biblioteksplaner förefalla lågt. Samtidigt bör man ta i akt att inköpsstödet blev 
villkorligen relaterat till biblioteksplanerna först 2015 och att vissa av planerna kom till 
redan innan detta krav infördes. Dessutom är tilldelningen av ekonomiska resurser bara 
en av de tio faktorer som enligt Oliver avgör en organisations svar på institutionellt 
tryck (ibid., ss. 159-172). 
 
Genomgången av texterna påvisar att det finns en plan som klart skiljer sig från de 
övriga texterna och det är Alingsås plan som, att döma av de uppgifter som återfinns i 
texten, inte aktualiserats utan vars giltighetstid förlängts. Visserligen är det möjligt att 
texten i fråga uppfyller det institutionella kravet på en gällande biblioteksplan. Det 
verkar med andra ord som om frågan om existensen av en giltig biblioteksplan i 
kommunen kan besvaras afirmativt. I detta sammanhang går det dock inte att bortse 
ifrån det faktum att innehållet i planen inte aktualiserats. Som tidigare sagts innehåller 
planen i fråga en lägesbeskrivning från år 2010 vilket skulle kunna tolkas som ett bevis 
på att förutsättningarna för biblioteksverksamheten i Alingsås var oförändrade fyra år 
efter det att planen tagits i bruk och därmed inte gjorde en nydesignad plan nödvändig. 
Det finns dock en annan möjlig tolkning av det faktum att Alingsås plan som 
ursprungligen var designad för att gälla fyra år men sedan, utan någon modifiering av 
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texten, förlängts ytterligare fyra år. Tar man Mintzbergs teorier i akt som säger att 
planering i mycket handlar om att anpassa sig till en föränderlig omvärld skulle man 
eventuellt kunna ifrågasätta om texten verkligen fyller någon praktisk funktion 
(Mintzberg 1993, s. 213f.). Det skulle kunna vara möjligt att planen främst existerar för 
att uppfylla ett utifrån kommande formellt krav på en giltig biblioteksplan. Detta är 
något som, enligt Mintzberg främst förekommer inom den offentliga sektorn (ibid., s. 
213f.). I detta sammanhang är det omöjligt att inte associera till det fenomen som inom 
den nyinstutionella teorin brukar kallas för ”isärkoppling” eller ”löskoppling” (Weick 
1976, ss. 1-19; Meyer & Rowan 1977, ss. 356-359) mellan strukturer, processer och 
ideologier för internt och externt bruk. Eventuellt skulle alltså Alingsås biblioteksplan 
kunna vara ett utslag av en vilja hos den ansvariga organisationen att utåt sett ge sken av 
att uppfylla kravet som ställs på den. Det går dock inte utifrån textanalysen som här 
genomförts att ge något tillförlitligt konklusivt svar på denna fråga. Visserligen rör det 
sig om antaganden som baserar sig på de teorier som ligger till grund för uppsatsarbetet 
men utan ytterligare uppgifter förutom de jag här förfogat över är det omöjligt sluta sig 
till någon definitiv tolkning. Ett faktum som i sin tur kan relateras till Brunssons teorier 
om ”hyckleri” som säger att det är mycket svårt att avslöja en organisation som 
använder denna strategi för att legitimera sig. För att avslöja en hycklande organisations 
behöver man ha en mycket god kännedom om dess verksamhet och i detta fall saknas 
tillräcklig information (Brunsson 2003, ss. 218-221).  
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5.2 Är biblioteksplanen politiskt antagen? 

 
Vad det gäller kravet på att planen ska vara politiskt antagen klargörs det i många av 
planerna redan på omslagssidan att detta är fallet. Arjeplogs, Bengtsfors  och Varas 
planer är bara några av de otaliga dokument i vilka det klart anges att det rör sig om 
politiskt godkända texter (Arjeplogs kommun 2015, Bengtsfors kommun 2015, Vara 
kommun 2013). Detta framgår av följande citat ur Arjeplogs biblioteksplan: ”Fastställd 
av Kommunfullmäktige 2015-11-30” (Arjeplogs kommun 2015, s.1). Även i Bengtsfors 
biblioteksplan ges klara besked på denna punkt vilket följande textutdrag bekräftar: 
”Antagen av kommunfullmäktige” (Bengtsfors kommun 2015, s. 1). Varas 
biblioteksplan innehåller även den liknande uppgifter: ”Antagen av kommunfullmäktige 
2013-06-17” (Vara kommun 2013, s. 1). 

I ett antal andra texer framgår det dock ej klart huruvida planerna är godkända av 
kommunfullmäktige. Detta gäller planerna från: Alingsås; Gällivare; Herrljunga; 
Lerum, Mark; Munkedal; Partille; Sotenäs Tibro; Vårgårda och Åmål (Alingsås 
kommun u.å., Gällivare kommun u.å., Herrljunga kommun 2016, Lerums kommun 
2016, Marks kommun u.å., Munkedals kommun 2015, Partille kommun u.å, Sotenäs 
kommun u.å., Tibro kommun 2014, Vårgårda kommun 2016; Åmåls kommun 2015). I 
tre av dessa planer: Herrljunga;  Munkedal och Vårgårda, anges dokumentens 
diarienummer vilket bevisar att planen i fråga åtminstonne behandlats i ett 
kommunpolitiskt sammanhang (Herrljunga kommun 2016, s. 1; Munkedals kommun 
2015, s. 1;  Vårgårda kommun 2016, s. 1). I Sotenäs plan står det att läsa att ”kommuner 
är skyldiga att anta en plan för sin biblioteksverksamhet” (Sotenäs kommun u.å., s. 2). 
Det framgår vidare att biblioteksplanen ”beslutas av kommunfullmäktige och utvärderas 
och uppdateras i samband med uvtärdering och uppdatering av kommunens Kultur- och 
fritidsplan” (ibid., s. 2). I planen finns dock inga uppgifter om den verkligen klubbats 
igenom av Kommunfullmäktige. För att bekräfta att det verkligen rör sig om en politiskt 
antagen plan skulle man alltså, såväl i Sotenäs som i Herrljungas, Munkedals och 
Vårgårdas fall, behöva göra ytterligare efterforskningar med hjälp av andra dokument 
än de som utgör föremålet för denna studie. 

Resultatredovisningen i denna delfråga påvisar att det ibland är svårt att enbart med 
hjälp av de här analyserade texterna avgöra om planerna är politiskt antagna. De texter 
som är politiskt antagna, vilket att döma av textgenomgångens resultat verkar vara 
flertalet planer, ger förmodligen uttryck för vad Christine Oliver kallar en ”anpassande” 
eller ”kompromissande” attityd som, enligt hennes teorier, är två av flera möjliga svar 
på ett institutionellt tryck (Oliver 1991, ss. 151-159). Det är dock omöjligt att, enbart 
utifrån de här analyserade texterna, avgöra huruvida det rör sig om en anpassning eller 
en kompromiss.  
 
Det är inte heller möjligt att med hjälp av det empiriska materialet sluta sig till om de 
ansvariga för de övriga planerna i studien antagit en, för att använda sig av Olivers 
definitioner, ”undvikande” eller ”utmanande” attityd från bibliotekens huvudmäns sida 
(ibid., ss. 151-159). Det är ju även fullt möjligt att planerna är politiskt antagna trots att 
detta inte framgår av texterna som här analyserats, något som öppnar upp för fler 
möjliga tolkningar. Och det finns en möjlighet, om än rent hypotetisk, att uppgifterna 
om planernas politiska antagande i vissa fall är falska. Återigen kan man relatera till 
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Brunssons teorier som säger att det är mycket svårt att avslöja en organisation som 
använder ”hyckleri” som strategi för att legitimera sig. Detta beror på att ett avslöjande 
kräver en mycket god kännedom om organisationens verksamhet (Brunsson 2003, ss. 
218-221). Det skulle även kunna vara så enkelt att planernas politiska antagande ses 
som en absolut självklarhet i vissa av kommunerna och att man därmed utelämnar 
denna information i texterna. Skulle det förhålla sig på detta sätt missar bibliotekens 
huvudmän i sådana fall ett tillfälle att signalera att de handlar i enlighet med 
bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att i detta sammanhang påpeka att det verkliga 
kravet som ställs på texterna är att de ska vara politiskt antagna vilket inte 
nödvändigtvis innebär att detta är något som måste redovisas i själva biblioteksplanen. 
Informationen som erhållits vid textgenomgången som genomförts för att besvara denna 
delfråga räcker alltså inte till för att kunna komma till ett entydigt resultat och därför 
finns det inga konklusiva bevis för att de föreslagna tolkningsmöjligheterna är reella.  
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5.3 Utgör biblioteksplanen en separat handling? 

Kravet på att planerna ska utgöra separata fristående dokument uppfylls i samtliga 
texter som här studerats med undantag för Varas biblioteksplan (Vara kommun 2013). 
Dess titel: ”Hela människan, hela livet. Kultur- och biblioteksplan Vara kommun 2013-
2017” klargör att det rör sig om en kombinerad plan vilket inte är i enlighet med 
gällande lagstiftning (ibid., s. 1). Det kan dock i detta sammanhang vara på sin plats att 
påpeka att planen i fråga antogs den 17 juni år 2013 det vill säga några månader innan 
den nu gällande bibliotekslagen, som introducerade kravet på biblioteksplanerna som 
separata dokument, togs i kraft (ibid., s.1).  

Som framgår av resultatredovisningen utgör biblioteksplanerna, med ett enda undantag, 
separata handlingar. Om man använder sig av Olivers förslag till klassificering av 
organisationers svar på institutionellt tryck skulle man kunna säga att de ansvariga för 
biblioteksplanerna som utgör separata handlingar därmed ger uttryck för en 
”anpassande” attityd just i detta hänseende. Varas plan som är en kombinerad 
biblioteks- och kulturplan skulle eventuellt, enligt Olivers definition, kunna tolkas som 
ett uttryck för en ”undvikande” eller ”utmanande attityd” gentemot det institutionella 
kravet. Tar man i akt att planen i fråga antogs innan den nu gällande bibliotekslagen 
kom i kraft förefaller det dock troligare att texten författats utan vetskap om det nya 
krav den nu gällande bibliotekslagen ställer på biblioteksplaner. Detta framstår som 
troligt eftersom det var den nu gällande bibliotekslagen som introducerade kravet på 
biblioteksplanerna som separata dokument. Tolkningsmässigt är det alltså möjligt att se 
även Varas plan som ett tecken på en vad Oliver kallar för ”anpassande” attityd men då 
i förhållande till den bibliotekslag som var gällande när texten i fråga antogs (Oliver 
1991, ss. 151-159). 
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5.4 Är biblioteksplanen ”kopplad” till bibliotekslagen? 

5.4.1 Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till de 
prioriterade målgrupperna?  
 
Genomläsningen av texterna påvisar att de allra flesta planerna som ingår i studien på 
ett eller annat sätt refererar till de tre prioriterade målgrupperna, det vill säga personer 
med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och personer som 
tillhör någon av de nationella minoriteterna. Majoriteten av planerna gör detta genom att 
citera bibliotekslagen eller genom att använda sig av formuleringar som ligger väldigt 
nära det som står att läsa i lagtexten. En av de planer som, för att förklara bibliotekens 
uppdrag gentemot de prioriterade målgrupperna, tar stöd av lagen är Bengtsfors 
biblioteksplan i vilken följande står att läsa: ”Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, 
personer som har annat modersmål än svenska och åt barn och ungdomar. (4 §, 5§, 8§)” 
(Bengtsfors kommun 2015, s.3). 
 
Även i Sotenäs plan återfinns en mening som, även om den inte är ett citat ur lagen, 
ligger lagtexten relativt nära: ”Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn och 
ungdom, samt personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 
svenska samt de nationella minoriteterna. Bibliotekslag (2013:801)” (Sotenäs kommun 
u.å., s. 1). För att nå dessa grupper bör man, enligt planen ”erbjuda medier och 
aktiviteter för personer med funktionshinder” och ”ge tillgång till medier på olika 
språk” (ibid., s. 2). Det framgår, med andra ord, att Sotenäs biblioteksplans författare 
haft lagen i åtanke när texten skrevs. Planen i fråga återupprepar i princip det som står i 
lagen det vill säga minimikravet för biblioteksverksamhet riktad till denna målgrupp. 
Inga uppgifter om speciella åtgärder riktade till de prioriterade målgrupperna för att 
uppfylla dessa krav återfinns dock i texten. Ett exempel på ytterligare en plan som 
upprepar det som sägs i lagen om de prioriterade målgrupperna utan att tillföra 
information om hur detta ska verkställas på lokal nivå är Tjörns biblioteksplan (Tjörns 
kommun 2014). I den omnämns de prioriterade målgrupperna enbart i följande stycke: 
”Litteratur till barn och unga, personer med annat modersmål än svenska och nationella 
minoriteter ska prioriteras. Personer med funktionsnedsättningar ska beredas tillgång till 
medier i tillgängligt format och tekniska hjälpmedel som underlättar deras läsande” 
(ibid., s.3). 
 
Sotenäs och Tjörns biblioteksplaner är dock inte de enda planerna som inte klargör vad 
som ska göras för de prioriterade målgrupperna utöver att tillhandahålla media och 
tekniska hjälpmedel. Även i Alingsås plan klarlägger texten att det finns en 
medvetenhet om skyldigheten att prioritera de aktuella målgrupperna: ”Särskild 
uppmärksamhet skall ägnas åt barns- och ungdomars, funktionshindrades, invandrares 
och minoriteters behov” (Alingsås kommun u.å, s. 3). I den del av planen som beskriver 
de aktiviteter som bör genomföras för att verkställa detta sägs det dock enbart att ”dessa 
särskilda behov skall vara en naturlig del i verksamheten” (ibid., s. 4). Något mer 
konkret förslag på vad som bör göras för de tre prioriterade målgrupperna går inte att 
finna i planen med undantag för fem textrader som talar om aktiviteter riktade till 
personer med funktionshinder såsom boken kommer, utbildning av personal och arbete 
för att förbättra tillgängligheten (ibid., s. 5). Det finns ett antal texter som i likhet med 
Alingsås biblioteksplan beskriver nutida och framtida aktiviteter och utbud riktade till 
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de prioriterade målgrupperna på ett tämligen odetaljerat sätt. En av de är Ljusnarsbergs 
plan (Ljusnarsberg kommun 2016) som etablerar ett ”utvecklingsuppdrag” vad gäller 
personer med funktionshinder och om vilket följande sägs: ”Biblioteken ska verka för 
att utveckla sina resurser när det gäller hjälpmedel för personer med olika former av 
funktionsnedsättning” (ibid., s. 7). Hur och när detta ska ske specificeras dock inte i 
texten. Vad gäller personer som använder andra språk än svenska definieras i texten två 
något mer konkreta initiativ. Den första aktiviteten relaterad till målgruppen i fråga 
beskrivs i följande mening: ”Biblioteken ska inventera behovet bland invånarna av 
medier på andra språk än svenska och att utifrån denna inventering komplettera 
bibliotekens mediebestånd” (ibid., s. 10). Den andra målsättningen lyder som följer: 
”Folkbiblioteket och skolbiblioteket ska utöka beståndet av lättlästa böcker på svenska 
för att möta de behov som finns” (ibid., s. 10).   
 
Även i de planer som ägnar större utrymme åt verksamheten riktad till de prioriterade 
målgrupperna beskrivs nuvarande och framtida aktiviter och utbud ofta på ett något 
”svepande” sätt. Detta gäller bland annat Strömstads plan (Strömstads kommun u.å.), i 
vilken det går att finna ett stort antal tecken på att det hos bibliotekens huvudman finns 
en medvetenhet om den lagstadgade skyldigheten att prioritera vissa målgrupper. I 
denna plan konstateras att biblioteken, i enlighet med bibliotekslagen, bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt ”barn och ungdom samt funktionshindrade, invandrare och andra 
minoriteter” (ibid., s. 5). Känslan av att man genom texten försöker förmedla 
medvetenheten om plikten att visa speciell hänsyn till dessa grupper förstärks ytterligare 
genom en rad påståenden. Det sägs, bland annat, att ”informationen ska tillhandahållas 
och anpassas efter användarnas behov” och att litteratur ska finnas på ”de språk som 
finns representerade bland kommunens invånare” (ibid., s. 3). Vidare definieras fem 
”prioriterade utvecklingsområden”, varav två kan förmodas ha någon relation till de 
prioriterade målgrupperna, nämligen: ”Tillgänglighet” och ”Läs, skriv och 
språksatsningar för invandrare som inte har svenska som första språk” (ibid., s. 5). Vad 
som ska göras inom ramen för dessa utvecklingsområden framkommer dock ej. 
Gällivares plan är ytterligare ett exempel på en text som lägger stor emfas vid vikten av 
att anpassa verksamheten efter de prioriterade målgruppernas behov utan att för den 
sakens skull komma med särskilt många konkreta förslag på hur detta ska ske (Gällivare 
kommun u.å., passim). I planens inledning konstateras att bibliotekslagen säger att 
personer med funktionshinder, nationella minoriteter och personer med annat 
modersmål än svenska utgör ”prioriterade grupper” (ibid.., s. 2). I ett kapitel som 
beskriver nuläget på folkbiblioteken i Gällivare sägs att biblioteket ”är en plats där man 
kan låna böcker på sitt eget språk”.  Vidare förtäljer texten att Gällivare är 
förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli 
och därför köper in litteratur på dessa språk med hjälp av statliga 
minoritetsspråksmedel. Vad gäller media på övriga främmande språk sägs det att 
kommunbiblioteken, delvis med hjälp av medel från Migrationsverket, förväntas köpa 
in litteratur på de största invandrarspråken (ibid., s. 3). Av texten framkommer även att 
kommunen ska delta i utvecklingen av en medieplan i vilken ”extra fokus” kommer att 
ägnas åt litteratur på främmande språk och åt minoritetsspråken (ibid., s. 4). Det förtäljs 
även att arbete pågår med att förbättra den fysiska tillgängligheten på bokbussen (ibid., 
s. 4f.). I denna översiktliga beskrivning av frågor relaterade till de prioriterade 
målgrupperna finns både ett nutids- och ett framtidsperspektiv men det enda målet som 
är direkt kopplat till de prioriterade användargrupperna lyder som följer: 
”Biblioteksverksamheten och dess utbud ska vara anpassat till alla medborgare och 
besökare oavsett modersmål, åldersgrupp eller eventuell funktionsnedsättning” (ibid.., s. 
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4). Gällivares biblioteksplan är alltså ytterligare ett exempel på det stora antal texter 
som delvis återger det som står i bibliotekslagen men inte avslöjar vad som i framtiden 
konkret ska göras på lokal nivå för att lagens ”minimikrav” ska uppfyllas. 
 
Av de texter som analyserats är Luleås strategi (Luleå kommun 2015), förmodligen en 
av de planer som tydligast konkretiserar målen för verksamheten som riktar sig till de 
prioriterade målgrupperna. En av de otaliga målsättningar som planen definierar med 
hänsyn till verksamheten riktade till de prioriterade målgrupperna är att ”öka inköp av 
medier på mångspråk, minoritetsspråk och lättläst svenska” (ibid., s. 51). Texten 
avslöjar också att biblioteken i kommunen ska sträva efter att ”låneinformation blir 
tillgänglig på fler språk/ fler versioner” (ibid., s. 61). 
 
Bland de analyserade biblioteksplanerna finns det dock även ett fåtal planer i vilka de 
prioriterade målgrupperna överhuvudtaget inte omnämns. Detta är fallet med, till 
exempel, Varas och Härrydas biblioteksplan (Vara kommun 2013, Härryda kommun 
2014). I Härrydas biblioteksplan utelämnas de prioriterade målgrupperna trots att de 
ansvariga för planen i dess inledning försäkrar att texten ”utgår […] från 
bibliotekslagen” (Härryda kommun 2014, s.1) Det vore dock felaktigt att säga att det i 
texten inte finns element som skulle kunna betraktas som relevanta för de prioriterade 
målgrupperna men dessa användarkollektiv ”identifieras” inte i planen. I väldigt 
generella termer sägs istället att Härrydas folkbibliotek ska ”vara tillgängligt för alla 
och anpassat efter besökarens behov” (ibid., s. 1). Den enda konkreta strategin för att 
förverkliga denna målsättning som eventuellt skulle kunna relateras till de prioriterade 
målgrupperna definieras som följer: ”Biblioteket ska erbjuda läsning i en rad olika 
format, lättläst, storstil, e-böcker, ljudböcker och på en rad olika språk.” (ibid., s. 2, 
kurs. i originalet). 
 
I Essungas biblioteksplan som i inledningen refererar till bibliotekslagen, omnämns 
endast en av de prioriterade målgrupperna: personer med funktionshinder (Essunga 
kommun 2015). I texten återfinns dock, liksom i fallet med Härrydas plan, aktiviteter 
och urbud som kan vara av relevans för de olika prioriterade målgrupperna. Ett exempel 
på det är att man under rubriken ”Biblioteket – en välkomnande mötesplats för alla” slår 
fast att biblioteken ”ska ha de resurser som krävs för att kunna erbjuda media i den form 
som allmänheten och människor med särskilda behov efterfrågar (ibid., s. 3). Precis som 
i Härrydas plan framhävs också att det är viktigt att anpassa verksamheten efter 
användarnas olika behov, vilket framgår av följande text: ”biblioteksverksamheten skall 
genom samarbete med skola och omsorg utformas så att den når ut till så många som 
möjligt oavsett bostadsort, ekonomiska villkor, nationalitet, utbildning, ålder, kön eller 
hälsa (ibid., s. 4f.). Vidare talas det i planen om tillgänglighet för personer med 
funktionshinder och vikten av att tillhandahålla ”anpassade media” och media på andra 
språk än svenska (ibid., s. 4). Men även om man i planen finner tecken på att 
biblioteken i kommunen ämnar ägna sig åt verksamhet som gagnar de prioriterade 
målgrupperna är det dock viktigt att påpeka att Essungas plan egentligen inte 
identifierar de prioriterade målgrupperna. Istället definieras barn och ungdomar som en 
alternativ prioriterad målgrupp vilket framgår av följande citat: ”En prioriterad 
målgrupp för biblioteksverksamheten är barn och ungdomar” (ibid., s. 5). Det finns flera 
andra texter som, i likhet med Essungas plan, definierar alternativa prioriterade 
målgrupper. En av dessa texter är Partilles plan, i vilken de enligt lagen prioriterade 
målgrupperna inte omnämns (Partille kommun u.å.). Vilka målgrupper som, enligt 
planen, bör prioriteras framgår av följande textutdrag: ”Folkbiblioteket har som uppdrag 
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att erbjuda alla medborgare fri tillgång till kultur och information och följer en ny 
bibliotekslag (2013:801) där barn och unga prioriteras” (ibid., s 2.). Ytterligare en plan 
som inte refererar till de av lagen prioriterade målgrupperna är Munkedals plan 
(Munkedals kommun 2015). Även i denna plan etableras alternativa prioriterade 
målgrupper: barn, unga och äldre personer, vilket manifesteras i följande mening: ”Två 
särskilda mål- eller åldersgrupper är prioriterade: barn och unga samt äldre” (ibid., s.1). 
I följande sats, som återfinns i Kumlas biblioteksplan, klargörs det att barn och unga 
definieras som prioriterade målgrupper även i Kumlas biblioteksverksamheter: ”Barn 
och unga är en prioriterad målgrupp” (Kumla kommun 2015, s. 6). Vad gäller de av 
lagen definierade prioriterade målgrupperna sägs istället att ”uppmärksamhet” ska riktas 
till ”personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och 
nationella minoriteter” (ibid., s. 5). Även om texten inte är i total avsaknad av referenser 
till de enligt gällande lagstiftning prioriterade målgrupperna ägnas ytterst få rader åt 
verksamheten riktade till dem. En av de få meningarna som direkt relaterar till 
målgrupperna lyder som följer: ”Boken Kommer är en service för äldre och 
funktionshindrade som inte själva kan ta sig till biblioteket” (ibid., s. 4). Det sägs också 
i texten att ”medier för personer med särskilda behov och medier på olika språk” ska 
tillgängliggöras och att Kumlas biblioteksverksamhet med fokus på framtiden ska 
erbjuda ”hög tillgänglighet” (ibid., ss. 5-7). Samtidigt är det viktigt att påpeka att texten 
även om informationen är knapphändig klart signalerar en välvillig inställning till dessa 
grupper. Detta genom att man uttrycker en vilja att nå ut till samtliga potentiella 
användare oberoende av deras ”ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, 
sexuell läggning eller socioekonomisk status” (ibid., s. 2). 
 
Som framgår av resultatredovisningen återfinns, i praktiskt taget alla biblioteksplaner, 
en eller flera referenser om verksamheten riktad till de prioriterade målgrupperna. De 
textstycken som behandlar de prioriterade målgrupperna citerar och/ eller återger ofta 
delar av lagtexten. Det framgår, med andra ord, att författarna till de flesta 
biblioteksplaner är väl medvetna om skyldigheten att anpassa verksamheten till de 
prioriterade målgruppernas behov. Genom att signalera detta i texten får läsaren därför 
lätt ett intryck av att flertalet av biblioteken antar en ”anpassande strategi” i förhållande 
till kravet på verksamhet riktad till de prioriterade målgrupperna, för att använda sig av 
begreppen i Olivers klassificering av organisationella svar på institutionellt tryck 
(Oliver 1991, s. 152). Att döma av texten förefaller det alltså som om ett flertal av 
biblioteken, åtminstonne på pappret, efterlever gällande regler vad gäller verksamheten 
riktad till användargrupperna i fråga.  
 
Av resultatredovisningen kan dock även avläsas att inte alla planer som omnämner de 
prioriterade målgrupperna klargör vilka insatser som planeras för personer som tillhör 
dessa användargrupper. Vi har sett att verksamheten riktad till dessa målgrupper ofta är 
vagt beskriven med hjälp av formuleringar som innehållsmässigt ligger nära 
bibliotekslagens paragrafer. Texterna motsvarar i denna mening inte den förväntan som 
finns på målen som, enligt KBs definition, bör vara en nedbrytning på lokal nivå av 
bibliotekslagen. Om man tar Mintzbergs teorier om planer i akt, som säger att de som 
ägnar sig åt planering ofta anser denna aktivitet som nödvändig för att koordinera 
organisationens framtida aktiviteter, kan det upplevas som något förvånande att många 
texter inte konkret anger vilka aktiviteter och utbud som ska erbjudas dessa målgrupper 
(Mintzberg 2000, ss. 15-21). Det skulle kunna tolkas som ett tecken på att planerna i 
fråga kanske inte fyller en praktisk funktion utan snarare är svaret på ett utifrån 
kommande krav på planering. Detta inträffar, enligt Mintzberg, ibland när kravet på 
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planering kommer uppifrån och är villkorligt kopplat till resursallokering (ibid., s. 
213f.). I detta sammanhang faller det sig även naturligt att referera till Brunssons idéer 
om att en organisation har mycket att vinna på att uppvisa en överensstämmelse med de 
normer, värderingar och intressen som omvärlden har. Den diskurs en organisation för 
tjänar alltså i vissa fall ett funktionellt syfte men fyller lika ofta en rent symbolisk 
funktion. Genom att de ansvariga för biblioteksplanerna inkorporerar de enligt lagen 
obligatoriska elementen om prioriterade målgrupper signalerar de att bibliotekens 
huvudmän förstått det uppdrag de har fått dels med hänsyn till verksamheten som ska 
beskrivas och i andra hand vad gäller utformningen av biblioteksplanerna. Med andra 
ord bidrar biblioteksplanernas referenser till de prioriterade målgrupperna säkerligen till 
en legitimisering av biblioteksplanerna i sig och förmodligen även av 
biblioteksverksamheten. Dessa planers eventuella brist på praktisk funktion som 
planeringsinstrument skulle kunna tolkas som ett tecken på att organisationerna i fråga 
inte är särskilt handlingskraftiga. I detta sammanhang är det dock viktigt att erinra sig 
Brunssons teorier enligt vilka en organisations tal, beslut och produkter inte behöver 
överensstämma (Brunsson 2002, s. 27). Detta innebär att en organisation kan skriva en 
sak men i praktiken göra en helt annan. Brunsson menar, med andra ord, att det kan 
finnas en isärkoppling mellan en organisations tal och handling. Även om det är ett 
faktum att många av planerna i fråga inte i detalj beskriver verksamheten som riktas till 
dessa målgrupper så behöver detta alltså, enligt Brunssons ideer, inte nödvändigtvis 
betyda att dessa bibliotek inte bedriver aktiviteter som riktar sig till dessa 
användarkollektiv. Samtidigt är det i detta sammanhang omöjligt att att inte associera 
till Brunssons utsaga enligt vilken ”tomma paroller sällan leder till handling” (Brunsson 
2002, s. 102). 
 
Det finns, att döma av textanalysen, även exempel på ett antal planer i vilka vikten av 
att anpassa verksamheten efter alla användares olika behov framhävs. En av dessa texter 
är Essunga kommuns plan i vilken följande text återfinns: ”biblioteksverksamheten 
skall genom samarbete med skola och omsorg utformas så att den når ut till så många 
som möjligt oavsett bostadsort, ekonomiska villkor, nationalitet, utbildning, ålder, kön 
eller hälsa” (Essunga kommun 2015, s. 4f.). I Kumlas plan återfinns en liknande 
formulering om att tjäna användarna väl oavsett deras ”ålder, kön, trosuppfattning, 
etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status”(Kumla 
kommun 2015,  s. 2). Även i Härrydas biblioteksplan förklaras att biblioteket ska ”vara 
tillgängligt för alla och anpassat efter besökarens behov” (Härryda kommun 2014, s. 1). 
Om man utgår ifrån Brunssons teorier skulle detta kunna tolkas som ytterligare ett 
tecken på en medveten eller omedveten strävan efter att legitimisera planen och/ eller 
verksamheten. Förmågan att simultant representera många olika gruppers intressen kan, 
enligt Brunsson, hjälpa en organisation att legitimisera sig och därmed att överleva 
(Brunsson 2002, ss. 19-31).  
 
Av resultatredovisningen framkommer även att ett antal texter definierar barn och unga 
som alternativa prioriterade målgrupper. Att definiera alternativa målgrupper är inte 
vanligt förekommande bland de här analyserade biblioteksplanerna men det sker i ett 
mindre antal texter, däribland Munkedals plan. Om man studerar detta agerande utifrån 
Olivers teorier om organisationers svar på institutionellt tryck skulle man kunna komma 
till slutsatsen att de ansvariga för biblioteksplanerna som etablerar alternativa 
prioriterade målgrupper genom att göra detta ger uttryck för en ”utmanande” alternativt 
en ”manipulativ” attityd (Oliver 1991, s. 152). Det finns också något enstaka exempel 
på biblioteksplaner som jämställer de enligt lagen prioriterade målgrupperna med de 
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lokalt prioriterade målgrupperna barn och unga. Detta är fallet med Kumla som 
därigenom antar en hållning som, enligt Olivers klassificering, skulle kunna becknas 
som ”kompromissande” eftersom man förenar lokala prioriteringar med de nationella 
lagstadgade kraven (ibid., s. 152).  
 
Varas biblioteksplan är en av de få planer som inte alls onmnämner de användargrupper 
som här intresserar oss (Vara kommun 2013). Detta skulle kunna tolkas som en attityd 
som enligt Olivers definition skulle kunna betecknas som utmanande eller manipulativ. 
Det faktum att planen i fråga antogs några månader innan den nu gällande 
bibliotekslagen, som introducerade begreppet ”prioriterade målgrupper”, togs i kraft 
tyder dock snarare på att biblioteksplanen helt enkelt i denna bemärkelse antagit en 
”anpassande attityd” i förhållande till den lag som var gällande när texten kom till 
(Oliver 1991, s. 152).. 
 
Textgenomgången uppenbarar också att många texter uppvisar gemensamma drag. Det 
är mycket möjligt att detta beror på den process som bland nyinstitutionella teoretiker 
brukar kallas för ”isomorfism”, en process som leder till en viss likriktning bland 
organisationer. När likheter förekommer kan det enligt DiMaggio och Powells teorier 
bero på att svagare organisationer anpassar sig till eller eller antar en liknande skepnad 
som andra organisationer på grund av en dominerande professionell kultur (DiMaggio y 
Powell 1983, ss. 154f.). Eventuellt rör det sig alltså om gemensamma professionella 
värderingar och övertygelser som förekommer inom ett verksmhetsområde. Det är dock 
omöjligt att med hjälp av enbart textanalysen sluta sig till om de likheter som återfinns i 
planerna beror på en isomorfisk process eller om planerna liknar varandra av den enkla 
anledning att samma krav ställs på dem alla. 
 

5.4.2 Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten riktad till barn 
och ungdom? 

 
Verksamheten riktad till barn och ungdomar som enligt lagen skall ägnas ”särskild 
uppmärksamhet” omnämns, till skillnad från den verksamhet som riktar sig till de 
prioriterade målgrupperna, i samtliga planer som ingår i studien. På vilket sätt och i 
vilken omfattning detta sker varierar dock kraftigt från en plan till en annan. Liksom i 
fallet med de prioriterade målgrupperna finns det gott om planer som förklarar att 
biblioteken har en lagpliktig skyldighet att visa speciell hänsyn till dessa 
användargrupper. Medvetenheten om att ”särskild uppmärksamhet” ska ägnas åt barn 
och ungdomar manifesteras oftast genom att man citerar lagen och/ eller genom att man 
presenterar en text som författats på egen hand men som ligger väldigt nära lagtexten. I 
Lysekils plan återfinns, till exempel, följande formulering: ”Biblioteksverksamheten 
fokuserar på att särskilt arbeta gentemot ett antal prioriterade grupper, företrädesvis 
barn och unga, äldre, personer med olika typer av funktionsnedsättningar, nationella 
minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska” (Lysekils kommun 2016, 
s. 2.). I Kirunas biblioteksplan uttrycks uppdraget i förhållande till barn och ungdomar 
genom att man förklarar att ett av biblioteksplanens syften är att ”ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar” (Kiruna kommun 2016, s. 3). På efterföljande 
sida understryks detta ansvar ytterligare genom följande formulering: ”Biblioteket har, 
utifrån bibliotekslagen ett ansvar att prioritera barn och ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella 
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minoriteterna. Genom samarbetet med länet samt genom verksamhetens egna 
arrangemang läggs särskilt fokus på barn och ungdomar” (ibid., s. 4). 
 
Men trots att väldigt många texter redan i sin inledning klargör att 
biblioteksverksamheten särskilt bör beakta barns och ungdomars behov så finns det ett 
även ett antal planer där denna ”särskilda uppmärksamhet” inte ägnas någon större 
utrymme. Ett exempel på detta är Härrydas plan som är en av de texter som ägnar minst 
uppmärksamhet åt verksamheten riktad till denna invånargrupp (Härryda kommun 
2014). Trots att det i texten sägs att planen ”utgår” från bibliotekslagen är, förutom ett 
kort omnämnande av skolbiblioteksverksamheten, följande text allt som skrivs om barn 
och ungdomar: ”I det läsfrämjande arbetet ska biblioteket samarbeta med förskola och 
skola för att nå alla barn (ibid., s.1). Även under barns fritid och lov ska aktiviteter av 
olika slag erbjudas för att stärka barns läslust” (ibid., s.1f.). I detta sammanhang är det 
dock viktigt att betona att även om det finns många planer som inte födjupar sig i 
verksamheten riktad till barn och ungdomar, så är Härrydas plan inte representativ för 
flertalet övriga planer. Härrydas plan kan i denna mening betecknas som något av en 
”ytterlighet” eftersom de flesta planer ägnar ett större textutrymme åt denna målgrupp. 
Men planen i fråga kan, utifrån ett annat perspektiv, betecknas som ganska typisk. Det 
gäller de teman relaterade till barn och ungdomar som behandlas i planen. Många av 
planerna, däribland Lerums, Orusts och Sotenäs planer, lägger i likhet med Härrydas 
plan tyngdpunkten vid det läsfrämjande arbetet och vid skolbiblioteksverksamheten 
(Lerums kommun 2016, Orust kommun u.å., Sotenäs kommun u.å.). Detta 
överensstämmer ganska väl med vad som sägs i bibliotekslagen om verksamheten riktad 
till denna målgrupp. Det finns dock planer som även nämner det lagstadgade åtagandet 
att främja språkutveckling. En av dessa texter är Herrljungas i vilken det fastslås att 
folkbiblioteken är skyldiga att främja ”språkutveckling” och ”läsning” (Herrljunga 
kommun 2016, s. 4). I likhet med Härrydas plan innehåller Strömstads plan, trots att den 
enligt vad som uppges i texten är antagen av och ska följas upp av barn- och 
utbildningsnämnden, ytterst få referenser till verksamheten som riktar sig till barn och 
unga (Strömstads kommun u.å). Enligt planen ska biblioteksverksamheten i kommunen 
präglas av Barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska helhetsidé ”Lärande och 
utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang” (ibid., s. 3, versaler och 
kurs. i originalet). Textens avsändare signalerar visserligen en medvetenhet om 
bibliotekslagens krav på att särskild uppmärksamhet riktas mot barn och ungdomar men 
förutom en kort redogörelse för skolbibliotekens verksamheter berättar planen i stort 
sett ingenting om verksamheten som är speciellt riktad till denna målgrupp. Och det 
gäller både de nuvarande och de planerade aktiviteterna (ibid.). På planens sista sida 
definieras fem prioriterade utvecklingsområden, varav ett av dem är: ”Skolbibliotek åt 
alla elever” (ibid., s. 5). Exakt vad som med detta avses framgår inte av texten. Det är 
med andra ord omöjligt att, utifrån vad som står i planen, avgöra vad Strömstads 
bibliotek vill uppnå med verksamheten riktad till barn och unga och hur man kommer 
att arbeta med denna fråga. 
 

Åmåls plan är, i rak motsats till Strömstads plan, en av de texter som ägnar störst 
utrymme åt verksamheten som är speciellt inriktad på barn och ungdom, både den som 
organiseras av skolbiblioteken och den folkbiblioteken anordnar (Åmåls kommun 
2015). I texten finns uppgifter om vilka behov denna användargrupp har, vilket 
medieutbud som erbjuds och vilka aktiviteter som anordnas för att tillfredsställa dessa 
behov. Texten röjer även vilka organisationer biblioteken samarbetar med externt för att 
nå denna målgrupp (ibid., ss. 9-12). Studerar man den del av planen som ägnas åt de 
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åtgärder som ska vidtas i framtiden upptäcker man dock snabbt att detta stycke 
återupprepar en stor del av det utbud som redan skildrats i verksamhetsbeskrivningen. 
För även om det finns element som är helt nya, såsom till exempel införandet av en 
”regnbågshylla”, så sägs det i planen ofta bara att man ska ”fortsätta” den redan 
existerande verksamheten, vilket kan illustreras med följande exempel: 
”Barnbibliotekets läsfrämjande arbete såsom Bokjuryn, sagostunder och läseklubb 
består och utvecklas.” (ibid., s. 18f.). Ett flertal av akiviteterna som beskrivs i planen 
finns således med både i dagslägesbeskrivningen och i skildringen av framtida 
aktiviteter. Men det är inte bara textens innehåll som tyder på att framtidens planerade 
verksamhet i stort sett motsvarar nulägets redan existerande aktiviteter och utbud. För 
att beskriva de framtida åtgärderna i planen används nämligen verbformen presens. 
Detta förstärker ytterligare intrycket av att gränsen mellan vad som redan görs och det 
som ska göras i framtiden är något ”luddig”. För att ta ett konkret exempel på vad som 
här avses så sägs i planen att en av de nuvarande fasta aktiviterna är ”författarbesök för 
år 3 och 5” (Åmåls kommun 2015, s. 9). I den delen av texten som innefattar 
verksamheten som planeras bedrivas mellan år 2015 och 2018 står att läsa att biblioteket 
anordnar “författarbesök för år 3 och år 5” (ibid., s. 18). Det finns dock ett antal 
aktiviteter som inte beskrivs i nulägesrapporten av verksamhetsbeskrivningen utan först 
omnämns i själva handlingsplanen, vilket trots valet av presens som tempusform, 
eventuellt indikerar att det rör sig om en verksamhet som hittills inte bedrivits. Detta är 
fallet med följande mening: ”Barn och unga ges möjlighet att ställa ut sina egna alster i 
bibliotekets lokaler” (ibid., s. 18f.). Ytterligare en text i vilken det är svårt att utläsa hur 
verksamheten riktad till barn och unga bör utvecklas i framtiden är Gällivares plan 
(Gällivare kommun u.å.). I texten definieras tre ”grundläggande målsättningar” för 
barn- och ungdomsverksamheten vid biblioteken i kommunen: 
 

1. Att utgöra en viktig resurs för barns tidiga språkutveckling. 
2. Att genom lässtimulerande åtgärder göra läsandet till en viktig del i 

barns/ungdomars fritid. 
3. Att utgöra ett naturligt inslag som verktyg i barn/ungdomars kunskapssökande 

bl.a. som ett komplement till skolbiblioteken. 
(ibid., s. 5) 

 
Därpå följer ett stycke i vilket man berättar om aktiviteter som redan genomförs för att 
förverkliga dessa mål. Texten ger dock inte närmare information hur dessa aktiviteter 
kan bidra till att utveckla verksamheten. Inte heller förtäljer texten något om eventuella 
nya planerade aktiviteter (ibid., s. 5). 
 
Bland de analyserade planerna finns det dock även ett antal texter där det är lättare att 
urskilja klart definierade mål vad gäller framtida aktiviteter och utbud riktade till barn 
och unga. Karlsborgs och Luleås planer behandlar lagtextens anmodan om särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdom som ett slags minimikrav i den mening att de 
beskriver en rad strategier och aktiviteter som syftar till att svara upp mot detta anspråk 
(Karlsborgs kommun 2015, Luleå kommun 2015). De går ett steg längre en många 
andra planer i den bemärkelsen att de inte enbart bekräftar det som i lagen sägs utan 
även berättar vilka åtgärder som ska vidtas för att detta ska förverkligas. 
 
För att förverkliga detta krav bör biblioteken i Luleå, enligt biblioteksplanen: 
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• arbeta fram metoder och verktyg för att stimulera läslust och 
läsförståelse hos barn och unga 

• arbeta med att fler vuxna blir delaktiga i barn och ungas 
läsutveckling 

• arbeta för att barn och unga ökar sitt läsande även utanför skolan 
och på fritiden och i den läsmiljö de befinner sig i 

• skapa utrymme och utveckla prova-på-aktiviteter att uttrycka sig 
på för alla, men särskilt för barn och unga 

(Luleå kommun 2015, s. 48).  
 
I texten förtäljs också varför denna användargrupp bör ägnas särskild uppmärksamhet, 
vilka behov som finns bland barnen och unga, vad man i nuläget gör för denna grupp, 
vilken budget som finns för att finansiera verksamheten riktade till dem, vem som är 
ytterst ansvarig för att se till att denna del av planen verkställs och hur uppföljningen 
ska ske (ibid., s. 48f.). 
 
I Karlsborgs plan, som liksom Luleås plan definierar klara målsättningar, delas de 
etablerade målen relaterade till barn- och ungdomsverksamheten upp i tre olika nivåer 
(Karlsborgs kommun 2015, s. 5). I den första gruppen återfinns ”visioner” såsom, till 
exempel ”främja läsningen bland barn- och ungdomar” (ibid., s. 5). Det är på denna 
första nivå som den direkta förbindelsen med lagtextens anmodan till att anordna 
läsfrämjande aktiviteter för barn och unga återspeglas. Därefter utvecklas visionen, som 
är helt i linje med bibliotekslagen, i ”inriktningsmål” som till exempel att ”öka utlånen 
till barn och ungdomar” för att slutligen brytas ner i mer konkreta ”verksamhetsmål”: 
 

• minst 80 procent av barnen i åldern 6-14 år i kommunen har ett 
eget lånekort 

• alla barn i åldern 6-14 år ska erbjudas 4 eller fler besök på 
kommunens bibliotek per år 

• i samverkan med skolan samordna en särskild läsfrämjande 
insats en gång per år 
(ibid., s. 5)  

Textgenomgången uppvisar att verksamheten riktad till barn och ungdomar, till skillnad 
från fallet med de prioriterade målgrupperna, omnämns i samtliga planer som här 
analyserats. De stycken i planerna i vilka den särskilda uppmärksamheten till 
bibliotekens yngre användare omnämns ligger ofta väldigt nära bibliotekslagens text 
både vad gäller innehåll och formulering. 

Det stora antal gemensamma drag som finns i de textstycken i planerna som behandlar 
verksamheten riktad till barn och ungdom skulle kunna kunna tolkas som ett tecken på 
att det rör sig om vad som inom den nyinstitutionella forskningen brukar kallas för 
isomorfism. Isomorfism är en organisationell homogeniseringsprocess som, enligt 
DiMaggio och Powell, kan sättas igång och/ eller förstärkas av formella såväl som 
informella krav som kommer ifrån till exempel en resursfördelande organisation. I detta 
fall skulle Kungliga Biblioteket kunna ses som representant för de institutionella kraven 
bibliotekens huvudmän måste leva upp till. DiMaggio och Powell säger visserligen att 
en organisation i ”beroendeställning” tenderar att kopiera den ”kravställande” 
organisationens struktur, klimat och agerande (DiMaggio & Powell 1983, s. 154) men 
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det är kanske inte alltför långsökt att förmoda att homogeniseringsprocessen här snarare 
kan relateras till de formella krav som ställs på biblioteksplanernas utformning och 
innehåll. Isomorfismen kan, enligt DiMaggio och Powell, även inträffa när en 
organisation härmar de organisationer som är starkast i sitt fält eller antar en liknande 
skepnad som andra organisationer på grund av en dominerande professionell kultur 
(ibid., s. 154f.). Även om det finns tecken i texterna på att det förekommer en viss 
homogenitet är det dock omöjligt att bevisa att denna likriktning beror på de 
ovannämnda faktorerna som, enligt nyinstitutionella teoretiker, normalt sett orsakar 
eller förstärker förekomsten av detta fenomen. Med det empiriska material som 
föreligger är det, enligt min mening, inte möjligt att bevisa att dessa gemensamma drag 
är ett utslag av isomorfism. De gemensamma drag som återfinns skulle förmodligen lika 
väl kunna härröras till de allmänna krav som ställts på biblioteksplanerna. Det är kanske 
så enkelt att de som är ansvariga för biblioteksplanernas utformning medvetet eller 
omedvetet signalerar till omvärlden att det finns en kännedom om de krav som ställs på 
biblioteken i detta avseende och att det dessutom finns en vilja att leva upp till dessa. 
Att det bland biblioteksplanerna som studerats finns ett stort antal texter som citerar 
lagen eller nästan ordagrant återger de stycken som talar om särskild uppmärksamhet 
till barn och unga kan tolkas som ett tecken på en vilja att tillkännage att det finns en 
vetskap om bibliotekens skyldighet i detta avseende. Utformningen av planerna, som 
vittnar om att en intention att följa gällande normer har därmed, för att använda sig av 
Brunssons terminologi, en legitimiserande verkan (Brunsson 2002, ss. 19-31). En 
önskan att klargöra att biblioteksplanerna, med hänsyn till dessa användargrupper, 
uppfyller sin plikt kan vidare tyda på att en vad Oliver kallar för ”anpassande” attityd 
antagits gentemot det utifrån kommande institutionella kravet (Oliver 1991, s. 152).  
 
När man studerarar resultaten av textanalysen framgår det dock även att det i ett antal 
texter, däribland Gällivares och Åmåls biblioteksplaner, är mycket svårt att utläsa vilka 
framtida åtgärder som ska vidtas och vilka aktiviteter som i framtiden ska utföras för att 
tillfredställa barn och ungas behov. Verksamheten riktad till dessa användargrupper är 
ofta vagt beskriven med hjälp av meningar som innehållsmässigt ligger nära 
bibliotekslagens paragrafer. Texterna motsvarar i denna mening inte den förväntan som 
finns på målen som, enligt KBs definition, bör vara en nedbrytning på lokal nivå av 
bibliotekslagen. Denna brist på konkretion skulle kunna kopplas till Brunssons 
påstående att ”tomma paroller sällan leder till handling” (ibid., s. 102) vilket i sin tur 
leder till en reflektion om vilken funktion dessa biblioteksplaner egentligen fyller. 
Kanske är bristen på konkretion vad gäller framtida planerade åtgärder ytterligare ett 
tecken på att de textstycken som behandlar barn och ungdom fyller en huvudsakligen 
symbolisk funktion snarare än ett praktiskt verksamhetsutvecklande ändamål. Det 
symboliska värdet av planeringsaktiviteter bör ju, enligt Mintzberg, inte underskattas 
(Mintzberg 2000, s. 214).  
 
Samtidigt bör man ta i akt att det inte finns något som helst teoretiskt stöd för att anta att 
de bibliotek som har planer som inte inkluderar klara mål för verksamheten riktad till 
barn och unga försummar dessa användargrupper. Det skulle nämligen mycket väl 
kunna vara så att det rör sig om ett utslag av det fenomen som inom den nyinstutionella 
teorin brukar kallas för ”isärkoppling” eller ”löskoppling” (Weick 1976, ss. 1-19; Meyer 
& Rowan 1977, ss. 356-359) mellan strukturer, processer och ideologier för internt och 
externt bruk. Detta innebär att bibliotekens handlingar och aktiviteter inte nödvändigtvis 
behöver överensstämma med organisationens skriftliga utsagor om verksamheten. En 
biblioteksplan som inte konkretiserar några åtgärder eller aktiviteter behöver därför inte 
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heller tolkas som ett bevis för en undermålig biblioteksverksamhet. Likaväl kan en plan 
innehålla detaljer och målsättningar som överträffar verkligheten, i den mening att de 
inte genomförs eller uppfylls. 
 

5.4.3 Innehåller biblioteksplanen information om verksamheten som främjar 
läsning och litteraturens ställning? 

I det övervägande antalet texter (däribland Bengtsfors, Herrljungas och Strömstads 
planer) som här har analyserats klargörs det att det finns en medvetenhet om 
bibliotekens skyldighet att arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder (Bengtsfors 
kommun 2015, Herrljunga kommun 2016, Strömstads kommun u.å.). Hur man tydliggör 
vetskapen om denna obligation varierar. Vanligt förekommande är såväl citat ur 
bibliotekslagen liksom texter som utan att citera återger lagtextens andemening. 
Bengtsfors är en av de planer där lagtextens § 2 återges ordagrant, vilket klart framgår 
av följande citat: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bengtsfors 
kommun 2015, s. 4). Men Bengtsfors plan innehåller även en egenhändigt författad 
formulering i vilken åtagandet i fråga återges i ordalag som påminner mycket om 
lagtextens formulering: ”Folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur” (ibid., s. 3). 

Vad det gäller den innehållsliga anknytningen till lagen kan sägas att Kumlas 
biblioteksplan, liksom ett flertal andra texter såsom Lerums, Gällvares och Göteborgs 
planer, lägger huvudvikten vid främjandet av läsning och litteraturens ställning inom 
barn- och ungdomsverksamheten (Kumla kommun 2015, passim; Lerums kommun 
2016, passim; Gällivare kommun u.å, passim; Göteborgs stad 2013, passim). I Kumlas 
plan konstateras att folkbibliotekets viktigaste uppdrag relaterat till barn och ungdomar 
är att ”uppmuntra till läslust” (Kumla kommun 2015, s. 2). Därefter omnämns de 
läsfrämjande aktiviteterna som utförs i dagsläget såsom, till exempel, berättarstunder 
och utdelning av gåvoböcker (ibid, s. 3f.). Vad det gäller det framtida läsfrämjande 
arbetet sägs enbart att man ska: ”Vidareutveckla läsfrämjande arbete för barn, 
ungdomar och vuxna såväl på biblioteket som externt. Extra fokus ska läggas på 
vidareutveckling av pojkars läsning” (ibid., s. 7). En läsfrämjande åtgärd som kallas 
”Läsresan” sägs finnas beskriven i en bilaga men den delen av planen saknas, 
åtminstonne i den kopia av texten som här använts (ibid., s. 4). Hänvisningar till andra 
dokument är något som förekommer även i andra planer som till exempel i Essungas 
och Kirunas biblioteksplaner (Essunga kommun 2015, s. 4; Kiruna kommun 2016, s. 
11). I Essungas plan sägs det, bland annat, att det i kommunen finns en ”strategisk plan 
för biblioteksbesök och läsfrämjande verksamhet för barn” (Essunga kommun 2015, s. 
4). Innehållet i den strategiska planen för läsfrämjande åtgärder som här åsyftas finns, 
med andra ord, inte med i Essungas biblioteksplan. Uddevallas plan är ytterligare 
exempel på en text som hänvisar till externa dokument vilket jag kommer att 
återkomma till senare i detta stycke (Uddevalla kommun 2016). Men i planen återfinns 
även ett annat särdrag som återfinns bland ett stort antal planer nämligen vaga 
formuleringar vad gäller de delarna av texten som talar om läsfrämjande åtgärder. Efter 
att ha fastslagit att biblioteken i kommunen, i enlighet med bibliotekslagen, har en 
skyldighet att stärka litteraturens ställning och främja läsning definieras utifrån 
”visionen, omvärldsanalysen och de prioriterade områdena” en ”färdriktning” för 
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biblioteken i kommunen (ibid., s. 4, kurs. i originalet). I den delen av planen som 
beskriver ”färdriktningen” återfinns ett antal meningar som refererar till uppdraget att 
främja litteratur och läsning. Den första av dessa fraser lyder som följer: ”Det är enkelt 
för alla att ta del av litteratur, information och aktiviteter.” (ibid., s.7.) Därpå följer 
ytterligare några rader om detta ämne: ”Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande 
och skapande och berättande. I bred samverkan skapar vi tillsammans ett bibliotek att 
upptäcka, uppleva och skapa och vara delaktiga i.” (ibid., s. 8.). Vad gäller 
skolbibliotekens roll för att främja litteratur och läsning står följande att läsa: 
”Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas lust till läsning och 
litteratur” (ibid., s. 8). Det finns som synes en rad meningar i texten som behandlar läs- 
och litteraturfrämjande åtgärder. Men texten beskriver inte närmare vad som ska göras 
för att det åtagande biblioteken har vad gäller främjandet av litteratur och läsning ska 
uppfyllas på lokal nivå, inom ramen för den ovan definierade ”färdriktningen”. Det rör 
sig snarare om en reproduktion av vad bibliotekslagen säger om läs- och 
litteraturfrämjande aktiviteter med hjälp av egenhändigt skapade formuleringar. Vad 
gäller konkreta planerade aktiviteter hänvisar texten till de stategier som olika 
kommunala nämnder, ”med utgångspunkt i biblioteksplanen”, bör utveckla i sina 
styrkort (ibid., s. 8). Läsaren som vill ha en helhetsbild av denna del av 
biblioteksverksamheten hänvisas alltså till andra dokument som inte namnges i texten. 
Beträffande kultur- och fritidsnämndens roll i detta arbete sägs det i texten att nämnden 
i sitt strategiarbete särskilt bör beakta: ”Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för 
barn och unga” (ibid., s. 8.). Ingen ytterligare information om läs- och 
litteraturfrämjande åtgärder ges alltså i själva planen. Planen har dock även en bilaga i 
vilken en fokusgrupps förslag på ”aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete” 
återfinns. Men inte heller i denna del av texten preciseras vilka läs- och 
litteraturfrämjande aktiviteter och åtgärder som ska genomföras i framtiden. Den enda 
meningen som formuleras angående detta lyder som följer: ”Arbetar läsfrämjande samt 
erbjuder aktuella medier på de språk som efterfrågas” (ibid., s. 9). 

De planer som jag hittills citerat lägger tyngdvikten vid läsfrämjande åtgärder riktade 
till personer under 18 år men det finns några planer som talar om läsfrämjande åtgärder 
riktade till många olika målgrupper. En av dessa texter är Orusts biblioteksplan (Orust 
kommun u.å.). Orusts plan skiljer sig också från de övriga analyserade texterna 
såtillvida att det är den enda av planerna i vilken det sägs att en läsfrämjandeplan 
inkluderas som verkligen innefattar texten i fråga. Läsfrämjandeplanen presenteras som 
bilaga till huvudtexten och omnämner aktiviteter för främjande av läslust riktade till: 
barn 0-1 år; barn 1-5 år; sexåringar; barn i årskurs 1-3; barn i årskurs 4-6; tonåringar i 
årskurs 4-6; elever i särskolan; elever i gymnasiet; barn med funktionshinder; barn med 
annat första språk än svenska och vuxna (ibid., ss. 15-19). Läsfrämjandeplanen i Orust 
utgör ungefär en tredjedel av hela biblioteksplanen och i den omnämns många olika 
aktiviteter, till exempel: bokgåvor; bokcirclar; informationsträffar; firande av 
Världsboksdagen, bokcaféer (ibid., ss. 15-19). Trots detta specificeras inte alltid 
konkreta aktioner som ska genomföras med de olika målgrupperna. Vad gäller elever i 
skolår 1-3 sägs, till exempel, enbart att ”Biblioteken stöttar läsinlärningen med litteratur 
för nybörjarläsarna” (ibid., s. 16). Återigen används alltså en ganska vag formulering 
för att beskriva vissa av de läsfrämjande åtgärderna. 

Luleås plan är i likhet med Orusts plan ett gott exempel på en text som talar om 
litteratur- och läsfrämjande åtgärder inom verksamhetens olika delar: folkbiblioteken, 
gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens bibliotek och grundskolan (Luleå kommun 
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2015, ss. 40-43). Luleås biblioteksplan är dock en av få planer som definierar mål och 
arbetsmetoder för litteratur- och läsfrämjandet. Med syfte att främja läsning ska, enligt 
vad som sägs i texten, ett stipendium instiftas och en ny tjänst tillsättas (ibid., s. 64). Det 
anges även i planen vilken budget som finns för att finansiera dessa initiativ. Men även 
om det i Luleås plan finns flera exempel på konkreta åtgärder så talas det på andra 
ställen i planen i något ”svävande” ordalag om vad som bör göras inom ramen för det 
litteratur- och läsfrämjande arbetet. Det sägs bland annat att folkbiblioteket ska ”erbjuda 
ett brett utbud och lustfyllda möten kring litteratur och läslustaktiviteter” (ibid., s. 41). I 
Luleås biblioteksplan finns det med andra ord vissa textstycken som talar om litteratur- 
och läsfrämjande med vaga formuleringar. Det finns dock andra planer i vilka denna 
oklarhet är ännu mer uppenbar. En av dessa texter är Strömstads biblioteksplan i vilken 
det, gång efter annan, konstateras att ett av folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag är 
att, i enlighet med gällande lag, ”förmedla litteratur och främja läsning” (Strömstads 
kommun u.å., s. 2). Det sägs också att ett av skolbibliotekens viktigaste uppdrag är att 
”arbeta läsfrämjande” (ibid., s. 3). Vidare sägs att ”Biblioteket ska inspirera till läsning” 
(ibid., s. 3). Planen betonar senare återigen att bibliotekslagen säger att det ska finnas en 
biblioteksplan ”till främjande för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt” (ibid., s. 5). I texten antyds sedan att ett 
bibliotek bör genomföra vissa aktiviteter som syftar till att främja läsning och 
litteraturens ställning. Det handlar bland annat om mediautvalet och fjärrlån (ibid., s. 3). 
I slutet på planen identifieras vidare fem ”prioriterade utvecklingsområden” varav ett av 
dessa är ”Läs, skriv och språksatsningar för invånare som inte har svenska som första 
språk” (ibid., s. 3). Vad dessa ”satsningar” ska bestå av framgår dock ej.  

En annan text som i ganska oklara ordalag beskriver vad de läsfrämjande aktiviteterna 
ska bestå av och vem de riktas till är Lerums biblioteksplan (Lerums kommun 2016). I 
den sägs det, bland annat att: 

Lerums bibliotek ska arbeta för en hög medvetenhet om 
betydelsen av pojkars, flickors och övrigas läsning, såväl på 
svenska som på andra modersmål. Det läsfrämjande arbetet för 
barn och unga på fritiden ska intensifieras. Barns och ungas 
medievanor ska beaktas och intresset för skönlitteratur och 
berättande ska främjas. 
(ibid., s. 6). 

 
I texten betonas att bibliotekets huvudman förstår vikten och värdet av läsfrämjande 
aktiviteter men med hänsyn till vad som ska göras i detta avseende sägs dock enbart att 
arbetet ”ska intensifieras” (ibid., s. 6). Även i Marks biblioteksplan betonas vikten av att 
ägna sig åt läsfrämjande aktiviteter (Marks kommun u.å., passim). Men inte heller i den 
texten klargörs vilka åtgärder som ska vidtas för att förverkliga följande ideer:  

 
Biblioteket ska inspirera till läsning och till möten med litteratur 
och författare. Litteraturutbudet ska vara aktuellt och visa på 
variation för att möta olika behov. Biblioteket ska finna på 
många olika samarbetspartners för att sprida läslust. Stor vikt 
bör läggas på att vidga läsningen i grupper, där undersökningar 
visar på sämre läsförståelse. Bibliotekariens roll bör förstärkas 
som litteraturförmedlare och guide till värdefulla läsupplevelser. 
Biblioteket ska arbeta läsfrämjande bland barn och unga samt nå 
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ut till föräldragrupper och övriga vuxna läsare. Biblioteket ska 
vara aktivt i att bjuda in till bred interaktivitet från barn, unga 
vuxna och äldre.  
(ibid., s. 4) 

I den ovan citerade texten beskrivs de läsfrämjande aktiviteterna i väldigt positiva 
ordalag, något som förekommer även i andra planer, däribland Luleås biblioteksplan 
(Luleå kommun 2015, passim). Såsom framgår av citatet ur Marks biblioteksplan ska 
detta arbete genomföras genom att man ”inspirerar”; ”aktivt” arbetar för 
”interaktivitet”; ”når ut” till användarna och att man ska ”samarbeta”, ”förstärka” 
bibliotekariens roll som litteraturförmedlare och erbjuda ett utbud som är ”aktuellt” och 
”varierat” (Marks kommun u.å., s. 4). I texten formligen radas det ena positivt 
värdeladdade ordet efter det andra. Exakt vad arbetet med att främja läsning och 
litteraturens ställning går ut på eller vilka åtgärder som kommer att vidtas för att detta 
ska bli verklighet får man dock inte klart för sig genom att läsa planen. Marks 
biblioteksplan är alltså ytterligare en i raden av planer som trots att de betornar vikten 
av läs- och litteraturfrämjande åtgärder inte beskriver närmare hur detta arbete är tänkt 
att genomföras. 

Resultatredovisningen påvisar att de allra flesta planerna på något ställe i texten 
refererar till bibliotekens skyldighet att främja läsning och litteraturens ställning. Detta 
sker ibland med hjälp av egenhändigt formulerade meningar som ligger väldigt nära 
bibliotekslagens text men väldigt ofta rör det sig om direkta citat ur lagtexten. I de allra 
flesta fall skulle man förmodligen kunna tala om att biblioteksplanerna, med hänsyn till 
detta åtagande, antar något som Oliver skulle kalla en ”anpassande” attityd gentemot det 
utifrån kommande institutionella kravet (Oliver 1991, s. 152). 

Textgenomgången visar vidare att positivt värdeladdade ord är vanligt förekommande i 
beskrivningen av litteratur- och läsfrämjande åtgärder. Att på ett så distinkt sätt 
signalera en medvetenhet om vikten av att ägna sig åt verksamhet som främjar 
litteraturen och läsning kan ha flera bakomliggande syften. Dels är det fullt möjligt att 
bibliotekens huvudmän delar övertygelsen om vikten av dessa aktiviteter. Samtidigt bör 
man vara medveten om Brunssons teorier som säger att organisationer genom att visa 
överensstämmelse med omgivningens normer, värderingar och intressen vinner 
legitimitet vilket i det långa loppet kan hjälpa dem att överleva (Brunsson 2002, s. 27). 
Tar man dessa teorier i akt kan man därför tolka de tydliga signalerna från 
biblioteksverksamheterna om att de känner till sin lagstiftade skyldighet att ägna sig åt 
aktiviteter som främjar litteraturens ställning och läsning som ett tecken på att de, 
medvetet eller omedvetet, söker legitimisera sin verksamhet eller åtminstonne sin 
biblioteksplan. Det faktum att det finns ett antal texter, däribland Marks och Lerums 
biblioteksplaner, som inte konkretiserar de framtida aktiviteterna som ska genomföras 
inom området för främjande av litteratur och läsning skulle kunna tolkas som ytterligare 
ett tecken på att dessa delar av planerna i fråga snarare fyller en symbolisk än en rent 
praktisk funktion, för att använda sig av Mintzbergs ordval (Mintzberg 2000, s. 214). 
Detta intryck förstärks genom de ganska vaga definitioner av aktiviteterna som återfinns 
i bland annat Marks biblioteksplan. Det rör sig med andra ord om ytterligare ett tecken 
på att texterna eventuellt fyller vad Brunsson kallar för en legitimiserande funktion 
(Brunsson 2002, ss. 19-31). Men även om de textstycken som talar om läs- och 
litteraturfrämjande aktiviteter i vissa fall inte verkar ha kommit till främst för att vara 
verksamhetsdrivande är det viktigt att påpeka att detta inte nödvändigtvis betyder att 
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biblioteken i fråga inte ägnar sig åt aktiviteter av denna art. Visserligen menar Brunsson 
att ”tomma paroller sällan leder till handling” men det är, enligt 
organisationsteoretikern, vanligt förekommande att en organisations tal och handling 
inte överensstämmer (ibid, s. 27). Det rör sig då om vad Brunsson kallar för ”hyckleri” 
eller ”isärkoppling” om man väljer att använda sig av det begrepp Weick myntat (Weick 
1976, ss. 1-19). En organisation kan, med andra ord, genom sin plan signalera att den 
har för avsikt att genomföra aktiviteter som sedan inte implementeras. Men det är i detta 
sammanhang viktigt att påpeka att isärkoppligen likaväl kan innebära att en plan som 
inte definierar konkreta aktioner för att främja läsande och litteratur i själva verket ägnar 
sig åt en lång rad aktiviteter inom detta verksamhetsområde. Textanalysen uppvisar inte 
några konklusiva bevis på att särkoppling verkligen förekommer bland de 
organisationer vars planer studerats. Biblioteksplanernas ibland mycket vaga 
utformning uppmuntrar dock till en hypotetisk reflektion om en möjlig förekomst av 
”särkoppling”. Det är dock viktigt att minnas att om det nu verkligen rör sig om en 
särkoppling så behöver detta fenomen, enligt Brunsson, inte nödvändigtvis tolkas som 
något negativt utan bör snarare ses som en slags överlevnadsstrategi för att uppfylla de 
olika krav som ställs på en organisation (Brunsson 2002, ss. 27-29). De formella krav 
som ställs på organisationen i form av till exempel regelverk är inte alltid förenliga med 
den operativa verklighetens förutsättningar menar Brunsson vilket leder till ett hyckleri. 
Det är dock, som tidigare sagts, omöjligt att sluta sig till om det verkligen förhåller sig 
på detta sätt enbart genom denna textanalys. Brunsson menar att ”hyckleri” är mycket 
svårt att avslöja eftersom man behöver ha mycket god överblick av en organisations 
aktiviteter ” (Brunsson 2003, ss. 218-221). Något som aldrig är enkelt, menar Brunsson, 
men som i detta konkreta fall ytterligare försvåras av det faktum att vissa av 
biblioteksplanerna hänvisar till andra dokument vad gäller de läs- och 
litteraturfrämjande aktiviteterna. 

Det som också framkommit vid genomläsningen av texterna är att de textstycken som 
avser läsfrämjande och litteraturfrämjande åtgärder, oavsett biblioteksplanernas 
geografiska ursprung, uppvisar vissa likheter. Denna homogenitet skulle kunna vara 
resultatet av någon slags imitation. Möjligen skulle det kunna tolkas som en form av 
”tvingande isomorfism” som i enlighet med DiMaggios och Powells definition innebär 
att en organisation som befinner sig i ”beroendeställning”, som inte sällan är av 
ekonomisk art, låter sig påverkas av de formella krav som ställs på organisationen i 
fråga (DiMaggio & Powell 1983, s. 154). Att efterleva regler och följa normer, vilket 
många av planerna gör är, för att använda sig av Olivers formulering, ett tecken på att 
en organisation antagit en ”anpassande” strategi (Oliver 1991, s. 152). 

 

5.4.4 Finns det andra tecken på att biblioteksplanen är ”kopplad” till 
bibliotekslagen? 

 
Bland de här analyserade texterna är Tjörns biblioteksplan den enda som inte omnämner 
bibliotekslagen över huvudtaget (Tjörns kommun 2014). Det vore dock något förhastat 
att tolka detta som ett tecken på att biblioteksplanen i fråga inte är kopplad till lagen. 
Det finns nämligen ett antal textstycken i Tjörns bibilioteksplan som, även om de inte är 
direkta citat ur lagtexten, tyder på att planen inte utvecklats i avsaknad av inflytande 
från den. I planen återfinns, bland annat, otaliga påståenden som inte bara ligger helt i 
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linje med vad bibliotekslagen förespråkar utan vars formuleringar också är närmast 
identiska med de texter som kan förmodas vara dess förlaga. I Tjörns biblioteksplan 
återfinns följande, formulering: ”Bibliotekets utbud och tjänster ska präglas av 
allsidighet och kvalitet …” (ibid., s. 2) som är närmast identisk med bibliotekslagens 
text: ”Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet (§ 6 SFS 2013:801). Detta är bara några av flera bevis på att Tjörns 
biblioteksplan, trots bristen på klara hänvisningar till bibliotekslagen, ändå har en 
koppling till den. 
 
Bland de i studien inkluderade texterna finns det två planer i vilka bibliotekslagen 
visserligen omnämns men man, trots att detta verkar motsägelsefullt, kan ifrågasätta 
deras koppling till lagen. Det rör sig om Munkedals och Varas biblioteksplaner 
(Munkedals kommun 2015, Vara kommun 2013). Anledningen till att anknytningen till 
lagen går att ifrågasätta är att dessa två planer inte refererar till den nu gällande 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) utan alluderar till den historiska bibliotekslagen (SFS 
1996:1596). I Varas kultur- och biblioteksplan blir läsaren varse detta redan i 
inledningen till planen där följande står att läsa: ”Bibliotekslagen (1996:1596) slår fast 
att kommunerna ska ha en biblioteksplan” (Vara kommun 2013, s. 2). I Munkedals plan 
framgår det vid en uppräkningen av de styrdokument som är relevanta för planen att det 
är den förra bibliotekslagen (SFS 1996:1596) som man tagit i akt (Munkedals kommun 
2015, s. 2). I Varas fall framgår det att biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 
den 17 juni 2013, det vill säga några månader innan den nu gällande bibliotekslagen 
utfärdades och ungefär ett halvår innan den trädde i kraft (Vara kommun 2013, s. 1). 
Detta skulle kunna tolkas som en rimlig förklaring till det faktum att den nu gällande 
lagen inte omnämns. I Munkedals fall är planen daterad den 5 februari 2015, det vill 
säga över ett år efter det att den nya bibliotekslagen trätt i kraft, vilket gör det svårare att 
förstå varför man inte refererar till den nu gällande lagen (Munkedals kommun 2015, s. 
1). I detta sammanhang är det dock viktigt att ta i akt att det finns vissa gemensamma 
nämnare mellan den tidigare och den nu gällande bibliotekslagen. Detta innebär i 
praktiken att en biblioteksplan även om den baserar sig på en historisk version av lagen, 
skulle kunna uppvisa ”kopplingar” även till den nu gällande lagen. I Varas och 
Munkedals fall är det dock svårt att urskilja enskilda fraser som direkt ”kopplar” texten 
till den tidigare gällande bibliotekslagen. Däremot kan sägas att det i bägge planerna går 
att återfinna drag av en gemensam ”anda” som minner såväl om den gamla som den nya 
lagen. Ett exempel på detta är att det i bägge planerna talas om vikten av att anpassa 
bibliotekstjänsterna efter användarnas behov (Vara kommun 2013, s. 6; Munkedals 
kommun 2015, s. 2). Men även om det finns vissa tecken på ”kopplingar” mellan Varas 
och Munkedals biblioteksplaner och bibliotekslagen är det viktigt att understryka att det 
i båda fallen finns fler indicier på avsaknaden av ”kopplingen” än bevis på att den 
verkligen existerar. Vid genomläsningen av Varas plan är det uppenbart att flera av de 
grundläggande yrkanden som den nu gällande bibliotekslagen ställer på biblioteksplaner 
inte uppfylls. Det rör sig, bland annat, om kraven på att biblioteksplanen ska utgöra ett 
separat dokument och på verksamheten riktad till prioriterade målgrupper. Men det 
finns även andra tecken på att Varas plan är kopplad till den numera historiska 
bibliotekslagen (SFS 1996:1596 § 8). I den nuvarande bibliotekslagen talas det om 
”prioriterade grupper” medan den gamla lagen, trots att den omnämnde ”speciell 
uppmärksamhet åt funktionshindrades, invandrares och övriga minoriteters särskilda 
behov”, inte i lika hög grad emfatiserade vikten av att anpassa bibliotekstjänsterna efter 
deras behov (SFS 1996:1596, SFS 2013:801 § 4). Varas plan har också, som tidigare i 
resultatredovisningen konstaterats, visat sig vara en av de texter som minst 
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uppmärksamhet ägnar åt de prioriterade målgrupperna (Vara kommun 2013, passim). 
Även i Munkedals biblioteksplan är, såsom redan tidigare konstaterats i 
resultatredovisningen, bristen på hänsyn till den nu gällande lagen påtaglig just vad 
gäller de prioriterade målgrupperna (Munkedals kommun 2015, passim). Texten 
behandlar vare sig personer med funktionshinder, personer som talar något av de 
nationella minoritetsspråken eller personer som har ett annat modersmål än de officiella 
språken i Sverige som ”prioriterade målgrupper”. Istället definierar texten egna 
prioriterade målgrupper vilket framgår av följande citat: ”Två särskilda mål- eller 
åldersgrupper är prioriterade: barn och unga samt äldre (ibid., s. 2). Att Munkedals 
prioriterade målgrupper utgörs av barn, unga och äldre låter sig avspeglas i planens 
innehåll som huvudsakligen behandlar utbud och tjänster riktade till just dessa 
användargrupper (ibid., passim).  
 
Ytterligare en plan, nämligen Alingsås biblioteksplan, verkar vara kopplad till den 
historiska bibliotekslagen (Alingsås kommun u.å). Anledningen till att jag får det 
intrycket är, först och främst, att det finns en rad formuleringar i texten som mer 
påminner om de man återfinner i den historiska bibliotekslagen. I planen står det att 
folkbiblioteken ska: ”Verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare” (ibid., s. 3). Denna mening är nästan en exakt kopia av följande 
formulering som återfinns i den nu historiska bibliotekslagen: ”Folkbiblioteken skall 
verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. (SFS 
1996:1596 § 2)”. Men i texten återfinns också ytterligare tecken som tyder på att 
biblioteksplanen i själva verket författats innan den nya bibliotekslagen trätt i kraft och 
därmed är kopplad till den förra bibliotekslagen. På titelsidan kan följande läsas: 
”Förslag till Biblioteksplan 2011-2014. Alingsås kommun” (Alingsås kommun u.å., s. 
1). Att döma av titeln verkar det som om planen inte aktualiserats utan den ursprungliga 
planens giltighetstid helt enkelt förlängts. Om detta stämmer så är det lätt att inse att 
planen svårligen kan vara kopplad till den nu gällande lagen, åtminstone inte i sin 
helhet.  
 
I detta sammanhang bör det dock framhållas att planerna i Munkedal, Tjörn och Vara 
knappast kan betraktas som representativa för de biblioteksplaner som här studerats. De 
allra flesta texterna innehåller tecken på att det finns en klar ”koppling” till 
bibliotekslagen. Det finns till och med två texter: Melleruds och Orusts biblioteksplaner 
i vilka hela bibliotekslagens text inkluderas som bilaga (Melleruds kommun u.å., ss. 15-
18; Orust kommun u.å., ss. 12-14).  
 
Såsom framkommit av den den tidigare resultatredovisningen finns det ett stort antal 
biblioteksplaner som citerar lagen och/ eller på annat sätt återger lagtexten. Det finns 
dock planer som trots att de inte citerar bibliotekslagen verkar ligga helt i linje med den, 
åtminstonne innehållsmässigt. En av dessa texter är Mölndals biblioteksplan (Mölndals 
stad 2015). Redan på planens första sida deklareras intentionen att låta biblioteksplanen 
utgå från bibliotekslagen vilket framgår av följande citat: ”Biblioteksstrategin är 
Mölndals stads biblioteksplan och beskriver hur biblioteksverksamheterna ska arbeta 
och utvecklas under år 2016-2019 med utgångspunkt i biblioteks- och skollag samt 
Mölndals vision 2022” (ibid., s. 1). En stor del av de teman som omnämns i 
bibliotekslagen återspeglas i Mölndals biblioteksplan, däribland: den funktion 
biblioteken fyller för att främja demokratin; kunskapsförmedling; de prioriterade 
målgrupperna; användargrupperna som bör ägnas särskild uppmärksamhet; tekniska 
hjälpmedel; anpassningen av verksamheten till användarnas behov; läsfrämjande 
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åtgärder och uppföljning av biblioteksplanen (ibid. passim). Mölndals biblioteksplan är, 
som synes, ett exempel på en plan som inkorporerar många av de element som återfinns 
i bibliotekslagen. Bland texterna som ingår i studien finns det även ett antal planer i 
vilka det tillkännages att bibliotekslagen inte bara tagits i akt vid författandet av texten 
utan att den, till och med, utgör deras ”raison d’être”. Planerna i fråga har alltså, enligt 
vad som sägs i texten, kommit till för att leva upp till bibliotekslagens krav på 
kommunala biblioteksplaner. Detta är fallet med till exempel Herrljungas biblioteksplan 
där man under rubriken ”Varför en biblioteksplan” utan vare sig föregående 
introduktion eller annan form av kontextualisering citerar bibliotekslagen: ”Kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet 
(Herrljunga kommun 2016, s. 3). Först efter att ha klargjort att bibliotekslagen fordrar 
att kommunerna antar biblioteksplaner förklaras att planen också är det ”övergripande 
styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet” (ibid., s. 3). 
Även första stycket i Sotenäs plan inleds med information om att bibliotekslagen 
förpliktigar kommunerna att utveckla biblioteksplaner vilket framgår av följande 
textutdrag: ”Kommuner är skyldiga, enligt bibliotekslagen, att anta en plan för sin 
biblioteksverksamhet.” (Sotenäs kommun u.å., s. 2). Haparandas plan inleds på ett 
liknande sätt vilket framgår av följande citat: ”Den 1 januari 2014 antogs en ny 
bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den 
samlade kommunala biblioteksverksamheten” (Haparanda kommun u.å., s. 1). 

Den text i vilken det utifrån kommande kravet på biblioteksplan klarast understryks är 
dock troligen Lysekils biblioteksplan (Lysekils kommun 2016). Planens första sida 
utgörs av ett sammanträdesprotokoll som går under titeln ”Biblioteksplan för Lysekils 
kommun” (ibid., s. 1). Detta protokolls första stycke lyder inledningsvis som följer:  

Alla kommuner och landsting ska enligt lag (SFS 2013:801, 
17§) ha en biblioteksplan.  

Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen 
ska uppfylla målen för biblioteksverksamheten i Lysekils 
kommun. Planen ska också tydliggöra syftet med och behovet 
av bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle.  

Föreliggande biblioteksplan gäller för perioden 2015-2018 och 
ska därefter revideras under varje mandatperiod. 

Varje år ansöker Lysekils stadsbibliotek om inköpsstöd från 
Kulturrådet och kommunen brukar erhålla en summa på 50 000 
kronor för inköp av barn- och ungdomsböcker. Ett villkor för 
ansökan är att kommunen har en antagen biblioteksplan av 
kommunfullmäktige (ibid., s. 1). 

Det ovan citerade innehållet taget ur sammanträdesprotokollet återupprepas i 
inledningen till själva planen som börjar på sidan 2 i dokumentet. Men det sista stycket 
som gäller inköpsstödet har då raderats.  

I denna kontext bör framhävas att det även om det är mycket vanligt att man uppger 
bibliotekslagen som den främsta anledningen, eller åtminstonne en av de viktigaste 
motiven, till biblioteksplanens existens, så finns det ett fåtal planer som inte beskriver 
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något samband av detta slag. Melleruds, Partilles och Tjörns planer är några av de texter 
som överhuvudtaget inte förklarar bakgrunden till biblioteksplanens uppkomst 
(Melleruds kommun u.å., Partille kommun u.å., Tjörns kommun 2014). Det är också 
viktigt att i detta sammanhang påpeka att det finns exempel på planer som i stället för 
beskriva bibliotekslagen som en av de främsta anledningarna till biblioteksplanens 
uppkomst framhåller andra orsaker som motiverar dess existens. Det finns ett antal 
texter som uppger att planerna i fråga ska användas som ett redskap i 
verksamhetsutvecklingen. Detta är fallet med, bland andra, Kumlas plan i vilken det 
klargörs att: ”Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som anger riktningen för 
kommunens samlade biblioteksverksamhet och de åtgärder som behövs för att behoven 
ska tillgodoses” (Kumla kommun 2015, s. 2) 

I Lerums plan framgår det av den första meningen i textens första stycke att tanken är 
att biblioteksplanen ska ”bidra till utveklingen av verksamheten kommande år (Lerums 
kommun 2016, s. 5). Därefter signaleras i texten att det finns ett samband mellan planen 
och bibliotekslagen. Men enligt texten tar biblioteksplanen ”hänsyn till och utgår från” 
en lång rad andra texter alltifrån internationella riktlinjer till lokala styrdokument (ibid., 
s. 6). Att referera till bibliotekslagen samtidigt som ett stort antal andra dokument 
omnämns, som ovanstående citat påvisar, är vanligt förekommande i ett stort antal 
texter som ingår i denna studie däribland Piteås biblioteksplan (Piteå kommun u.å, 
passim) och även Herrljungas biblioteksplan ur vilken följande citat är hämtat: 

Biblioteksplanen utgår från Bibliotekslagen. Andra viktiga 
kommunala styrdokument att ta i beaktande är ”Fritids-, kultur- 
och turismpolitiskt program” (KF 2011-12-13) och 
”Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020 : 
Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa” (KF 2009-02-03). Andra 
för Biblioteksplanen viktiga styrdokument är ”Regional 
biblioteksplan” (2016-), ”Sjuhärads kulturplan” (2016-), 
Västragötalandsregionens kulturplan” (2016-2018), ”En 
mötesplats i världen” (Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 -
) och ”VG2020” (Strategi för tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland 2014-2020). En annan källa till inspiration och stöd är 
IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex 
Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet. 
(Herrljunga kommun 2016, s. 2) 

 
Det finns, som synes, en rad planer som uppger att de inte enbart har sin utgångspunkt i 
bibliotekslagen utan även i en rad andra dokument. I vilken mån tyngdvikten läggs vid 
bibliotekslagens inflytande varierar avsevärt från en plan till en annan. Några av de 
planer som mest betonar vikten av andra styrdokument är Arjeplogs, Ljusnarsberg, 
Piteås och Uddevallas biblioteksplaner (Arjeplogs kommun 2015; Ljusnarsberg 
kommun 2016; Piteå kommun u.å; Uddevalla kommun 2016). I Arjeplogs plan 
informeras visserligen läsaren om bibliotekslagens roll redan i dokumentets inledning: 
”Enligt nya bibliotekslagen från 2014 ska alla kommuner och landsting ha en politiskt 
antagen, fristående och uppföljningsbar plan för sin biblioteksverksamhet” (Arjeplogs 
kommun 2015, s. 2). Men i texten beskrivs även vilken funktion biblioteksplanen har att 
fylla ur ett kommunalt perspektiv: ”Planen beskriver hur biblioteket bidrar till 
kommunens vision: Arjeplogs kommun - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ 
tillväxt” (ibid., s. 2). Även i Uddevallas plan nämns bibliotekslagen redan i inledningen: 
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”Planen tar avstamp i bibliotekslagen som lyfter fram kunskapsförmedling, fri 
åsiktsbildning och litteraturens ställning” (Uddevalla kommun 2016, s. 2). Men i texten 
betonas, gång på gång, betydelsen av Uddevallas kommuns vision för biblioteksplanens 
innehåll och utformning. Det första kapitlet i biblioteksplanen går just under titeln 
”Uddevallas vision” och i det står följande att läsa: ”Arbetet med biblioteksplanen utgår 
från Uddevallas vision Uddevalla  - Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger 
livskvalitet” (ibid., s. 4, kurs. i originalet). Ett par rader senare understryks detta 
återigen: ”Biblioteksplanen bygger på Uddevallas kommuns strategiska plan 2015-2018 
och de prioriterade områden som har beslutats av Kommunfullmäktige” (ibid., s. 4). 
Senare i planen radas ett antal lokala styrdokument som påverkar biblioteksplanen upp: 
”reglementen, kulturpolitiska mål, respektive nämnds styrkort och ungdomsplanen.” 
(ibid., s. 4). Det är uppenbart att stor vikt läggs vid de kommunala dokumentens 
betydelse för biblioteksplanen. Men i planen konstateras även att det är bibliotekslagen 
som anmodar kommuner att anta en biblioteksplan och att ett antal dokument såsom till 
exempel UNESCOs folk- och skolbiblioteksmanifest och FNs barnkonvention också 
varit av vikt under författandet (ibid., s. 4). Texten refererar även till ett antal strategiska 
dokument som är under framtagande och i framtiden kan komma att påverka 
biblioteksverksamheten som till exempel ”Västra Götalandsregionens regionala 
biblioteksplan 2016-2019” och den nationella biblioteksstrategin (ibid., s. 4). I 
Ljusnarsbergs biblioteksplan bekräftas vikten av bibliotekslagens inflytande över den 
lokala planen på följande sätt: ”Till grund för biblioteksplanen ligger den nya 
bibliotekslagen (2013:801) som infördes januari 2014.” (Ljusnarsberg kommun 2016, s. 
3). Senare i texten klargörs det dock att planen i fråga starkt påverkats även av andra 
dokument vilket framgår av följande stycke: ”Biblioteksplanen är utformad utifrån 
kommunens styrmodell från 2015. Styrmodellen anger fyra områden som tillsammans 
ska bidra till att uppnå målet i vision 2030 – Den hållbara kommunen” ( 
Ibid., s. 5). 

Det framgår alltså att det i en rad olika planer uppges att de är kopplade inte enbart till 
bibliotekslagen utan även till andra dokument. Men det är viktigt att klargöra att 
samtliga texter som deklarerar en koppling till ett stort antal dokument alltid omnämner 
bibliotekslagen. Vad det gäller det innehållsmässiga så skulle en relation till många 
olika dokument eventuellt kunna äventyra koppligen mellan biblioteksplanen och 
bibliotekslagen. Detta skulle kunna ske, till exempel, om de olika dokumenten som 
biblioteksplanen utgår ifrån ”drar” åt olika håll och en kompromiss därför är nödvändig. 
I de texter som här studerats har jag dock inte funnit några tecken på att detta inträffat. 
Jag har inte heller funnit någon text vars innehåll går stick i stäv med vad 
bibliotekslagen förespråkar. De texter vars innehållsmässiga ”koppling” till 
bibliotekslagen är svagast är enligt min mening de texter som har en ”koppling” till den 
historiska bibliotekslagen (SFS 1996:1596 § 2)”.  

Genomgången av det empiriska materialet visar dock att de allra flesta 
biblioteksplanerna uppvisar någon slags ”koppling” till bibliotekslagen. Detta sker 
vanligtvis genom att man: uppger att planen ”utgår” från lagen; citerar delar av 
lagtexten; innehållsmässigt återger lagtextens innebörd och/ eller i vissa fall även 
genom att man presenterar bibliotekslagen i sin helhet som bilaga. 
Resultatredovisningen påvisar också att en del texter, till exempel Lysekils 
biblioteksplan, rättfärdigas genom att man förklarar att bibliotekens huvudmän enligt 
lag är förpliktigade att presentera en biblioteksplan. Att texterna i fråga kommit till på 
anmodan av bibliotekslagen är onekligen ett tecken på en ”koppling” till lagen och att 
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referera till bibliotekslagen är ju förvisso helt logiskt i detta sammanhang. Icke desto 
mindre slås jag av det faktum att väldigt få av de analyserade dokumenten beskriver 
vikten av detta dokument för verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete. 

Att relativt många biblioteksplaner uppger att bibliotekslagen är huvudanledningen till 
dess uppkomst skulle kunna tolkas som ett tecken på att texterna i fråga inte är ett direkt 
svar på ett internt organisationellt behov av ett styrinstrument för 
biblioteksverksamheten. Detta förstärker intrycket av att biblioteksplanerna i fråga 
kommit till som svar på ett utifrån kommande institutionellt krav och därmed kanske, i 
första hand, snarare fyller en symbolisk än en rent praktisk funktion. Mintzberg menar 
att det förekommer att organisationer ibland ägnar sig åt planeringsverksamhet för att 
uppfylla ett formellt krav (Mintzberg 2000, ss. 213f.). Ett krav som, enligt Mintzberg, 
kan vara förenat med en villkorsmässig resursallokering . Mintzbergs teori känns 
speciellt relevant vid genomläsningen av Lysekils biblioteksplan i vilken det konstateras 
att villkoret för ansökan av inköpsstödet från Kulturrådet är en av kommunfullmäktiges 
motiv för att anta biblioteksplanen (Lysekils kommun 2016, s. 1). Anmärkningsvärt är 
att den del av planen som vänder sig till kommunfullmäktige innehåller information om 
behovet av en plan för att ha möjlighet att ansöka om inköpsstödet i fråga medan denna 
upplysning saknas i den delen av planen som förmodligen riktar sig till allmänheten. 
Därav kan man få intrycket av att det rör sig om en ”officiell” och en ”inofficiell” 
version om bakgrunden till biblioteksplanens tillkomst vilket i sin tur skulle kunna 
tolkas som ett tecken på att man försöker vinna legitimitet, för att använda sig av 
Brunssons vokabulär (Brunsson 2002, ss. 27-29) 

Frågan om vilken funktion biblioteksplanerna fyller ställs ytterligare på sin spets vid 
genomläsningen av Munkedals och Varas planer (Munkedals kommun 2015, Vara 
kommun 2013). Visserligen rör det sig om två biblioteksplaner som inte kan betecknas 
som representativa vad gäller planernas koppling till bibliotekslagen. Trots detta är de 
väl värda att nämnas i detta sammanhang. De bägge planerna uppger sig visserligen 
vara kopplade till bibliotekslagen men, enligt texten, rör det sig inte om den nu gällande 
bibliotekslagen utan om den numera historiska bibliotekslagen från 1996 (SFS 
1996:1596). Enligt Olivers definition kan man, med andra ord, säga att det rör sig om 
planer med en ”anpassande” attityd gentemot den nu historiska bibliotekslagen (Oliver 
1991, s. 152). Eftersom det finns en rad likheter mellan den nu gällande bibliotekslagen 
och dess företrädare finns det i Varas och Munkedals planer vissa innehållsliga 
”kopplingar” även till den nu gällande bibliotekslagen. Trots detta kan man kanske, 
enligt Olivers klassificering, definierna hållningen som ”utmanande” eftersom kravet på 
”koppling” till bibliotekslagen knappast avser en historisk bibliotekslag. För att återgå 
till Mintzbergs teorier om vilka funktioner en plan kan fylla verkar det vidare föga 
troligt att en plan som inte baserar sig på gällande lagstiftning kan ha en praktisk 
funktion. Dessa texter och då i synnerhet Munkedals biblioteksplan som antagits efter 
det att den nya bibliotekslagen trätt i kraft men trots detta uppvisar en koppling till den 
historiska bibliotekslagen skulle kunna tolkas som ett möjligt bevis för att de 
huvudsakligen fyller en vad som i den nyinstitutionella begreppsvärlden brukar kallas 
för en ”legitimerande” funktion (Brunsson 2002, ss. 27-29). 
 
Det som är gemensamt för de flesta texterna som ingår i studien är, som 
resultatredovisningen uppvisar, att deras författare verkar väldigt måna om att signalera 
en medvetenhet om de förpliktelser som följer av bibliotekslagen. Detta förhållningssätt 
kan utan tvekan bidra till omgivningens godkännande av planerna i fråga och har 
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därmed, uttryckt i nyinstitutionella termer, en ”legitimerande” funktion. De 
biblioteksplaner som stämmer överens med denna beskrivning skulle, enligt Olivers 
definition, kunna beskrivas som texter som antagit en ”anpassande” attityd till det yttre 
formella krav som ställs på planerna (Oliver 1991, s. 152).  
 
Det finns dock en hel rad texter som inte bara bekänner sin ”koppling” till den gällande 
bibliotekslagen utan även berättar att de har sitt ursprung i en rad andra styrdokument 
och/ eller lagar. Det rör sig om internationella riktlinjer, andra nationella lagar, 
kommunala agendor och diverse andra element. I ett flertal planer enumereras en lång 
rad dokument med olika ursprung vilket, enligt nyinstitutionella teorier, tyder på att det 
rör sig om en medveten eller omedveten strategi för att ”legitimisera” 
biblioteksplanerna i fråga. Brunsson påpekar att organisationer som är förmögna att 
simultant representera många olika gruppers eller personers intressen har större 
överlevnadschanser än andra organisationer (Brunsson 2002, ss. 19-31). Det finns ett 
antal texter, däribland Lysekils och Uddevallas biblioteksplaner, i vilka bibliotekslagen 
är närvarande men mycket stor uppmärksamhet ägnas även åt kommunala riktlinjer och 
internationella rekommendationer. Även om det är svårt att bedöma verkar det dock inte 
som om biblioteksplanerna genom att ta hänsyn till andra dokument i någon nämnvärd 
mån gjort avkall på sin ”koppling” till bibliotekslagen. Det jag grundar mig på för att 
göra detta påstående är det faktum att även om inte alla planerna alltid är helt 
överensstämmande med bibliotekslagen så är de i alla fall mestadels ”i linje” med 
lagtexten i den mening att de inte innehåller element som inte överensstämmer med 
lagtextens grundläggande principer. Det finns heller inga direkta tecken på att 
motstridiga krav mellan bibliotekslagen och övriga dokument skulle ha lett till någon 
slags kompromiss. För att använda sig av terminologin som Oliver instiftat så finns det 
alltså sammantaget fler tecken på att en ”anpassande” attityd antagits i förhållande till 
bibliotekslagen än det finns tecken som tyder på att en ”kompromissande”, 
”undvikande”, ”utmanande” eller ”manipulerande” strategi adopterats (Oliver 1991, s. 
152). 
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5.5 Innehåller biblioteksplanen information om all 
biblioteksverksamhet i kommunerna? 

 
Bland de texter som här studerats finns det ett antal planer, däribland Kirunas och Piteås 
biblioteksplaner, som uppger att all biblioteksverksamhet är inkluderad i planerna 
(Kiruna kommun 2016, s. 2; Piteå kommun u.å., s. 2). En av dessa texter är Arjeplogs 
biblioteksplan i vilken det står att planen ”omfattar all biblioteksverksamhet vid folk- 
och skolbibioteket” (Arjeplogs kommun 2015, s. 2). Göteborgs biblioteksplan är en av 
flera dokument som ägnar stort utrymme åt att beskriva olika delar av 
biblioteksverksamheten i kommunen (Göteborgs stad 2013, passim). Redogörelsen för 
de olika facetterna av biblioteksverksamheten inleds på följande sätt: 
 

Göteborgs bibliotekslandskap är rikt och varierat. De allmänna 
kommunala biblioteken kallas gemensamt för folkbiblioteken i 
Göteborg. Stadsbibliotekets och stadsdelsbibliotekens 
verksamhet riktar sig till alla. Antalet folkbibliotek med 
Göteborgs Stad som huvudman är 25 till antalet, ett 
stadsbibliotek under kulturnämndens huvudmannaskap och 24 
stadsdelsbibliotek med respektive stadsdelsnämnd (SDN) som 
huvudman. I samtliga 10 SDN finns nu minst ett 
stadsdelsbibliotek. I SDN Västra Göteborg är det lokaliserat till 
Styrsö. Kulturnämnden förfogar över två bokbussar som besöker 
ca 80 hållplatser och över 100 förskolor, samt 
kriminalvårdsanstalten Skogome. …Folkbiblioteken utgör idag, 
sett ur användarens perspektiv, ett gemensamt digitalt bibliotek 
på stadens webbplats goteborg.se samt via folkbibliotekens 
gemensamma katalog över alla medier: gotlib.se.  
(ibid., s. 4) 

 
Därpå följer en översikt över biblioteksverksamheten vid grundskolor och 
gymnasieskolor samt ett antal andra bibliotek vid museer, universitet och ett 
förvaltningsbibliotek. I planen återfinns även en kort redogörelse för hur detta nätverk 
av bibliotek ser ut idag och hur det kommer att förändras i framtiden genom en 
omorganisation (ibid., s.14). Det klargörs även att staden inte förfogar över något 
vuxenutbildningsbibliotek (ibid., s. 5f.). Även Mölndals plan omnämner en rad 
biblioteksverksamheter (Mölndals stad 2015, s. 15f.) och i Marks biblioteksplan 
återfinns följande lista: 
 

Biblioteksverksamheten i Marks kommun omfattar såväl 
ansvarsområden inom folkbibliotek som skolbibliotek. Bibliotek 
Mark består av Kinna huvudbibliotek, Skene, Fritsla och Sätila 
kombinerade folk- och skolbibliotek, Horreds bibliotek samt 
Bokbussen, det mobila biblioteket. Lyckeskolan, Strömskolan, 
Hyssnaskolan och Stommenskolan är rena skolbibliotek med 
anställd bibliotekspersonal från kultur- och fritidsnämnden, med 
beställarbudget från barn- och utbildningsnämnden. Vidare finns 
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mindre skolbiblioteksrum i olika variationer inom grundskolan 
med lärarbibliotekarier som saknar fackutbildad 
bibliotekariebehörighet. Dessa är anställda av barn- och 
utbildningsnämnden. Marks gymnasiebibliotek tillhör barn- och 
utbildningsförvaltningen med anställd personal av barn- och 
utbildningsnämnden. Gymnasiebiblioteket ingår i samverkan 
med Bibliotek Mark kring databaskatalog och låneservice samt i 
delar av databasavtal.  
(Marks kommun u.å., s. 2). 

 
Det finns ytterligare ett antal planer som, i likhet med Göteborgs och Marks 
biblioteksplaner, förutom folk- och skolbiblioteksverksamheten även inkluderar andra 
biblioteksverksamheter i texten. Bland dessa finns till exempel Kirunas plan som ägnar 
ett stycke åt biblioteksverksamhet som bedrivs i samarbete med socialförvaltningen 
(Kiruna kommun 2016, s. 9f.). I Haparandas biblioteksplan beskrivs 
biblioteksverksamheten vid kriminalvårdsanstalten (Haparanda kommun u.å., s. 6).  
 
Även om det är få texter som ägnar lika stort utrymme åt skildringen av 
biblioteksverksamheterna som Göteborgs och Marks planer innehåller de allra flesta 
planerna som ingår i studien information om både folkbiblioteks- och 
skolbiblioteksverksamheten. Men även om nästan alla planer refererar till dessa båda 
verksamhetstyper ägnas, generellt sett, fler textrader åt folkbiblioteksverksamheten i 
texterna. Detta är fallet med, till exempel, Essungas plan i vilken båda verksamheterna 
omnämns men planens mål enbart innefattar folkbiblioteksverksamheten (Essunga 
kommun 2015, s. 5). Även Gällivares plan talar om både folkbibliotek och skolbibliotek 
men ett av målen är att ”tillsammans med rektorer utforma en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten” (Gällivare kommun u.å., s. 6). Därmed kan man konstatera 
att biblioteksplanen i fråga, även om den inkluderar bägge verksamhetsinriktningarna, 
inte verkar styra skolbiblioteksverksamheten. Med Strömstads plan sker något likande. I 
dess inledning klargörs att innehållet gäller ”Strömstads stadsbibliotek, gymnasie och 
grundskolebiblioteken” men på nästkommande sida står följande att läsa: ”Folk-
biblioteket och skolbiblioteken har delvis olika uppdrag varför en särskild plan för 
skolbiblioteken bör upprättas” (Strömstads kommun u.å., ss. 2f). Även i Tibros plan 
hänvisar man vad gäller skolbiblioteksverksamheten till ett externt dokument: ”Arbetet 
med att färdigställa en särskild plan för skolbiblioteken är igång men planen är inte 
antagen än” (Tibro kommun 2014, s. 5). 
 
Det finns ytterligare ett antal planer som, även om de utvecklar tankarna kring 
skolbiblioteksverksamheten något mer utförligt än Gällivares och Strömstads planer, 
innehåller mycket knapphändiga uppgifter om den. Detta är fallet med Härrydas 
biblioteksplan i vilken skolbiblioteksaktiviteter inte beskrivs eller programmeras 
(Härryda kommun 2014). Den enda information som förekommer om skolbiblioteken är 
följande: ”Mölnlycke bibliotek är även skolbibliotek för Hulebäcksgymnasiet. Rävlanda 
bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Skolbiblioteken styrs av skollagen” 
(Härryda kommun 2014, s.1). I Bengtsfors plan omnämns skolbiblioteksverksamheten 
endast två gånger. Dels klargörs skyldigheten att enligt bibliotekslagen upprätthålla 
skolbiblioteksverksamhet för elever inom grundskolan och gymnasieskolan (Bengtsfors 
kommun 2015, s. 3). Senare i planen omnämns endast denna verksamhet för att 
konstatera att kommunen saknar ”skolbibliotek som fungerar enligt de krav som 
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skolinspektionen ställer” (ibid., s. 5). Vad gäller de framtida åtgärder biblioteken i 
kommunen ska vidta finns inte heller skolbiblioteksverksamheten omnämnd (ibid., s. 9). 
 
I Herrljungas plan refererar man enbart på ett enda ställe till skolbiblioteksverksamheten 
(Herrljunga kommun 2016). Trots att denna del av verksamheten har tillägnats ett eget 
stycke med rubrik är det enda som sägs: ”Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska 
eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek” (ibid., s. 6). Inga uppgifter om 
huruvida Herrljungas plan uppfyller detta krav finns med i texten och ännu mindre blir 
läsaren klar över eventuella mål och strategier för denna del av bibliotekstjänsterna. 
 
Bland de i studien inkluderade planerna finns det en text, Bengtsfors biblioteksplan, 
som inte kan betecknas som representativ men som trots det är väl värd att omnämnas i 
detta sammanhang (Bengtsfors kommun 2015). I planen klargörs det inledningsvis att 
författarna till texten i fråga är väl medvetna om den lagstadgade plikten att 
tillhandahålla skolbibliotek (ibid., s. 3). Senare i planen avslöjas dock att kommunen 
saknar ”skolbibliotek som fungerar enligt de krav som skolinspektionen ställer” (ibid., 
s. 5). Trots detta omnämns inte skolbiblioteksverksamheten bland de framtida åtgärder 
biblioteken i kommunen ska vidta (ibid., s. 9). Det finns med andra ord en ”koppling” 
till bibliotekslagen i den mening att textförfattarna signalerar att de är medvetna om 
bibliotekens huvudmäns skyldighet i detta avseende. Det som kan upplevas som 
förvånande i detta fall är att texten uppdagar att bibliotekslagen i denna fråga i dagsläget 
inte efterlevs och att texten inte heller innehåller framtida planerade insatser för att 
åtgärda denna brist. Enligt Brunsson är ”hyckleri”, det vill säga en inkonsistens mellan 
tal, beslut och handling, mycket vanligt förekommande bland organisationer (Brunsson 
2002, s. 27). Hyckleriet kan, menar Brunsson, förekomma under en kortare period under 
förutsättningen att organisationen sänder ut signaler om att den ännu inte har nått sitt 
mål. Bengtsfors plan kan snarast ses som ett utslag av en avsaknad av ”hyckleri”, vilket 
om man ska tro på Brunsson inte är det vanliga. Ett hyckleri kan pågå en begränsad tid 
men det händer att det avslöjas och i vissa fall även straffas menar Brunsson (Brunsson 
2003, ss. 218-221). I detta fall verkar författarna till biblioteksplanen i fråga inte rädas 
eventuella repressalier eftersom ingen möda läggs vid att hålla skenet uppe. Bengtsfors 
är i denna mening möjligen att betrakta som “undantaget som bekräftar regeln”. 

Resultatredovisningen tydliggör vidare att det bland de texter som här studerats finns ett 
antal planer, däribland Kirunas och Piteås biblioteksplaner, som uppger att all 
biblioteksverksamhet är inkluderad i planerna (Kiruna kommun 2016, s. 2; Piteå 
kommun u.å., s. 2). Detta påstående har utan tvekan en vad som inom den 
nyinstitutionella teorin brukar kallas för en ”legitimerande” funktion. Texterna 
signalerar en överensstämmelse med gällande lag vilket rimligtvis främjar planens och 
eventuellt även verksamhetens legitimitet. Ett antal andra planer, däribland Göteborgs 
och Marks biblioteksplaner, enumererar en rad olika biblioteksverksamheter som 
bedrivs inom kommunerna vilket kan leda läsaren att tro att all biblioteksverksamhet i 
kommunen är inkluderad i planerna (Göteborgs stad 2013, Marks kommun u.å). 
Eftersom de ger intrycket av att omfatta all den biblioteksverksamhet som bedrivs i 
kommunen förefaller det som om textförfattarna följt rekommendationen om att 
inkludera all biblioteksverksamhet i planen och därmed, om man ska använda sig av 
Olivers definitioner, antagit en ”anpassande” attityd (Oliver 1991, s. 152). Sägas bör 
dock att det är en absolut omöjlighet att enbart med hjälp av genomgången av de här 
analyserade texterna bedöma om så verkligen är fallet. Tidigare har Brunssons teorier 
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om ”hyckleri” nämnts (Brunsson 2002). Enligt dessa teorier kan en organisation med 
hjälp av en utsaga ge sken av att uppfylla ett krav som i själva verket inte efterlevs. För 
att veta om all biblioteksverksamhet verkligen finns med i biblioteksplanerna skulle 
man behöva ha tillgång till ytterligare information om de kommunala 
biblioteksverksamheterna i fråga. Det är enligt Brunsson få förunnat att ha en komplett 
insyn i organisationen och kunna avslöja eventuellt ”hyckleri” (Brunsson 2003, ss. 218-
221). Det finns alltså ingen möjlighet att, utan att konsultera andra källor, kontrollera att 
de utsagor som återfinns i planerna angående inkluderingen av all biblioteksverksamhet 
detta verkligen är fallet. Vilket innebär att det, rent hypotetiskt sett, är fullt möjligt att 
flera av de här studerade planerna inte inkluderar kommunens kompletta 
biblioteksverksamhet. Det kan förekomma ”hyckleri” som inte är möjlig att avslöja 
genom en textanalys av detta slag. För att kunna besvara delfrågan krävs, med andra 
ord, att man har mycket god kännedom om biblioteken i fråga. I detta konkreta fall 
innebär det att tillgång till information och/ eller dokument utöver de som analyseras i 
denna studie skulle behövas. Trots detta är det utan tvekan så att de biblioteksplaner 
som uppger att de inkluderar samtlig bibilioteksverksamhet eller åtminstonne ger skenet 
av att göra så använder sig av en diskurs som, enligt nyinstitutionella teorier, kan kallas 
för ”legitimiserande”. 
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5.6 Beskrivs samarbeten och främjas samverkan med andra bibliotek 
och organisationer? 

I samtliga planer som ingår i studien beskrivs samarbeten med andra bibliotek och/ eller 
andra organisationer på ett eller annat sätt. Hur ingående denna samverkan beskrivs 
varierar dock. Det finns planer som begränsar sig till att nämna att samarbeten är att 
rekommendera. Detta är fallet med till exempel Härrydas och Uddevallas 
biblioteksplaner (Härryda kommun 2014, Uddevalla kommun 2016). I Härrydas plan 
framgår det att: ”Biblioteken ska utveckla fler och hållbara samarbeten för 
kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling” (Härryda kommun 2014, s. 2, kurs. i 
originalet). Även Tjörns plan talar om samarbeten i generella ordalag vilket framgår av 
följande citat: ”Kommunövergripande bibliotekssamarbete, regionalt och nationellt, 
främjas för att ge kunderna ökad tillgång till litteratur. Biblioteket samverkar internt och 
externt med andra aktörer i kommunen (Tjörns kommun 2014, s. 2). 
De flesta planer som radar upp befintliga eller möjliga framtida samarbetsplaner 
namnger inte därtill utvalda organisationer utan talar om dessa samarbeten i mer 
generella ordalag. Följande textutdrag ur Lysekils plan kan illustrera detta: 

Biblioteken samverkar idag med hela det allmänna 
biblioteksväsendet, regionens olika bibliotekssamarbeten, 
studieförbund, föreningar, enskilda samt med kommunens egna 
verksamheter såsom skolor, allmänkultur m.m.  

Intentionen är att samverkan med olika aktörer skall fördjupas 
och utvecklas till ömsesidigt gagn. Samtidigt skall möjligheten 
till ökad samverkan med befintliga och nya samarbetspartners 
finnas.  
(Lysekils kommun 2016, s. 5). 
 

Bland texterna som analyserats finns det dock ett antal planer som kontretiserar vilka 
organisationer biblioteken ska samverka med och i vissa fall definieras dessutom 
framtida mål relaterade till dessa samarbeten. Framtida samarbeten beskrivs i Melleruds 
biblioteksplan och även i Luleås plan (Melleruds kommun u.å., s. 4; Luleå kommun 
2015, ss. 12-18). Luleås plan ägnar många sidor åt att behandla samverkan inom 
biblioteksverksamheterna på olika nivåer och med olika organisationer. De 
organisationer, såväl privata som offentliga, som förmodas kunna samarbeta med 
biblioteket radas i texten upp: MBK, Råneå; kulturavdelningen, socialförvaltningen, 
fritidsförvaltningen, Röda Korset, bokförlag; media; privata aktörer; kyrkan; gymnasiet; 
vuxenutbildningen; fritidsgårdar; BVC; skolan; studieförbund; kulturskolan; Luleå 
Tekniska Universitet (Luleå kommun 2015, ss. 12-18). Detta är bara ett av flera 
exempel på hur ingående Luleås plan behandlar olika samarbeten. Jag upplever vid 
genomläsningen av texten att samverkan är ett genomgående tema i större delen av 
planen. I den senare delen av texten, i vilken målen för verksamheten definieras, 
beskrivs hur samverkan på olika plan kan hjälpa biblioteken att uppfylla vissa av dess 
målsättningar och därmed hjälpa till att utveckla biblioteksverksamheten. I texten sägs 
det bland annat att gymnasiebiblioteket bör samarbeta med ”lärare och elever kring 
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arrangemang med litteraturen i centrum” (ibid., s. 42). Luleås plan är dessutom en av de 
få planer som talar om samverkan med användarna. Samverkan med 
biblioteksanvändarna är ett tema som även förekommer i Göteborgs plan i vilken det 
konstateras att folkbiblioteken: ”ska utveckla metoder och samverka med göteborgarna 
så att de läsfrämjande målen och den digitala delaktigheten kan uppnås (Göteborgs stad 
2013, s. 11). Göteborgs biblioteksplan hör även till de texter som, i likhet med Luleås 
biblioteksplan, ägnar stort utrymme åt att beskriva biblioteksverksamheternas 
samverkan. Samarbetet som sker på lokal nivå återges bland annat i följade stycke: 

Efter att det inrättades en Kultur och fritidssektor i stadsdelarna 
så har en mötesstruktur byggts upp: Gemensamma frågor av 
strategisk art och av större vikt för biblioteksutveckling i staden 
diskuteras i gruppen av sektorschefer för Kultur och 
Fritidsektorn i stadsdelsförvaltningarna tillsammans med 
representant för Kulturförvaltningen. Den biblioteksstrategiska 
gruppen som består av ett mindre antal sektorschefer och 
representant för kulturförvaltningen bereder och beslutar i vissa 
mera strategiska gemensamma biblioteksfrågor. Enhetscheferna 
på stadsdelsbiblioteken och stadsbiblioteket träffas regelbundet 
för informationsmöten där också vissa mindre beslut fattas i 
verksamhetsfrågor. Kan inte konsensus uppnås så förs frågan 
vidare i beslutslinjen inom de olika förvaltningarna. Frågor som 
rör det digitala biblioteket är oftast av karaktären att antingen är 
alla med i utvecklingen eller ingen. Då kulturförvaltningens IT-
enhet äger systemansvaret för biblioteksdatasystemet 
Millennium, vilket inte betraktas som ett kommungemensamt 
system, så kan stadsbiblioteket i vissa frågor kopplade till 
biblioteksdatasystemet ensamt besluta.  
(ibid., s. 5) 

 
I planen återfinns även en längre beskrivning om samverkan på regional och nationell 
nivå: 

Samverkan mellan bibliotek med olika huvudmän pågår för 
närvarande inom Kungliga biblioteket (KB) som utöver sitt 
huvuduppdrag som forskningsbibliotek, har ett särskilt uppdrag 
att främja samverkan mellan bibliotek med olika huvudmän. Det 
gäller i första hand biblioteksinfrastrukturfrågor som fjärrlån och 
katalogarbete. Stadsbiblioteket i Göteborg samarbetar med 
högskolebiblioteken och Kungliga biblioteket i den nationella 
biblioteks- databasen LIBRIS.  

Kultur i Väst (f.d. Regionbiblioteket) inom Västra 
Götalandsregionen ansvarar via uppdrag till stadsbiblioteket i 
Göreborg och Borås stadsbibliotek för fjärrlåneverksamhet 
vilket bland annat innebär att man ser till att medborgarna får 
tillgång till även de statligt finansierade bibliotekens samlingar. 
Det är dock inte möjligt att fjärrlåna medier från Göteborgs 
universitets- bibliotek till användare vid folkbiblioteken inom 
Göteborgs stad. Universitetsbibliotekets motiv för detta är att 
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man inte anser det vara ekonomiskt försvarbart att skicka runt 
medier med post eller bud i staden då alla medborgare är 
välkomna att nyttja universitetsbibliotekets fysiska samlingar på 
plats. Behov finns att utveckla samverkan mellan 
universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet och Chalmers 
bibliotek och folkbiblioteken. Samverkan mellan de olika 
bibliotekstyperna är att betrakta som ett utvecklingsområde. 
(ibid., s. 6). 

Enligt ovanstående stycke betraktas alltså samverkan mellan bibliotek med olika 
huvudmän som ett ”utvecklingsområde”. I ”åtgärdsplanen”, den del av planen som 
klarast antar ett framtidsperspektiv, återfinns dock inte information om hur arbetetet 
med att förbättra samverkan mellan olika bibliotekstyper kommer att fortskrida (ibid., s. 
12). Däremot förtäljs att en omorganisation av kommunens bibliotek är planerad vilket, 
enligt texten, kommer att ha konsekvenser såväl för kompetensfördelningen som för 
samverkan mellan de olika enheterna. 

Resultatredovisningen påvisar att alla här studerade texter innehåller någon slags 
beskrivning av samarbeten. Att texternas utformning följer rekommendationen om att 
informera om eventuella samarbeten och samverkan kan tolkas som ett tecken vad 
Oliver kallar ”anpassning” till det utifrån kommande kravet som ställs på 
organisationerna (Oliver 1991, s. 152). Men enligt min mening bidrar beskrivningen av 
de samarbeten biblioteken deltar i till att förstärka biblioteksplanens legitimitet inte 
enbart genom att påvisa att de föreliggande rekommendationerna efterföljs utan även 
genom att biblioteken får möjlighet att uppvisa sin förmåga att representera många olika 
intressen simultant. Detta är en möjlig tolkning om man använder sig av Brunssons 
teorier som säger att en organisation genom att skapa band med andra enheter och 
grupper kan göra sig oumbärlig. Som tidigare sagts menar Brunsson att organisationer 
som har förmåga att representera många olika gruppers intressen har större chans än 
andra organisationer att överleva (Brunsson 2002, s. 212). 
 
Textgenomgången påvisar också att planerna i sin beskrivning av samarbetena är 
ganska nutidscentrerade vilket innebär att de redogör för sina nuvarande samarbeten på 
ett tämligen detaljerat sätt men inte i detalj beskriver framtida aktiviteter inom detta 
område. Detta faktum samt planernas legitimerande utformning vad gäller de 
textstycken som behandlar samverkan kan leda läsaren att tro att det rör sig texter som 
snarare fyller en ”symbolisk” funktion än en praktisk verksamhetsutvecklande funktion. 
Detta fenomen förekommer, enligt Mintzberg, när en organisations planeringsaktiviteter 
främst syftar att leva upp till ett utifrån kommande krav (Mintzberg 2000, s. 213f). 
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5.7 Ger biblioteksplanen närmare besked om verksamhetens 
inriktning och omfattning på en sådan nivå att medborgarens 
förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas?  

Vad gäller medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden finns 
det flera aspekter att ta i beräkning. En av sakerna man kan ta i akt är huruvida 
biblioteksplanernas texter överhuvudtaget riktar sig till allmänheten. För att ta reda på 
hur det förhåller sig med detta kan man, bland annat, studera vilka målgrupper som 
textförfattarna påstår att texten är ämnad för. Bland de i studien inkluderade texterna 
återfinns en lång rad planer, däribland Marks och Tjörns biblioteksplaner, som inte 
berättar vem texten riktar sig till (Marks kommun u.å., Tjörns kommun 2014). Det finns 
bland texterna även ett antal planer som beskriver vilken målgruppen är men som i detta 
sammanhang inte omnämner allmänheten. En av dessa är Ljusnarsbergs biblioteksplan i 
vilken följande står att läsa: ”Biblioteksplanen är både ett styrdokument och ett redskap 
för politiker och tjänstemän” (Ljusnarsberg kommun 2016, s. 3). Även i Kumlas plan 
omnämns dessa grupper medan referenser till allmänheten utelämnas, vilket framgår av 
följande citat: ”Biblioteksplanen är ett stöd för politiker och tjänstemän i frågor som rör 
biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande.” (Kumla kommun 2015, s. 
2). 
Endast ett fåtal planer refererar till den funktion biblioteksplanen kan fylla för 
medborgarna. En av dessa texter är Gällivares biblioteksplan i vilken följande står att 
läsa: ”Syftet med biblioteksplanen är att beskriva bibliotekets verksamhet, tydliggöra 
bibliotekets roll idag och i framtiden, vara ett styrdokument som beskriver alla 
kommunmedborgares behov och rättigheter till ett bibliotek, samt att tydliggöra vilka 
uppdrag biblioteket har med eventuella samarbetspartners såsom förskola och skola” 
(Gällivare kommun u.å., s. 2). Även Piteås plan talar om biblioteksplanens betydelse för 
allmänheten vilket kan åskådliggöras genom följande textrader: ”Den ska ge politiker 
och medborgare insyn och förståelse för hur det lokala biblioteket/ skolbiblioteket 
arbetar och inspirera till diskussioner och utvecklingsideér. Planen ska vara ett 
dokument som verksamheten kan stödja sig på och som allmänheten lätt kan ta till sig” 
(Piteå kommun u.å., s.2). Ulricehamns plan uppmärksammar även den vikten av 
biblioteksplanerna för allmänheten genom att säga att de ska ”ge närmare besked om 
verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarnas 
förutsättningar att påverka huvudmannens övervägande gynnas” (Ulricehamns kommun 
2016, s. 3).Trots detta påstående sägs det i Ulricehamns biblioteksplan att aktiviteter 
som ska verkställas för att genomföra uppdragen ”specificeras varje år i bibliotekens 
verksamhetsplaner” (ibid., s. 7). Detta innebär, med andra ord, att allmänheten som vill 
studera biblioteksverksamheten i detalj behöver använda sig av mer än ett dokument.  
Det finns ett antal texter som, i likhet med Ulricehamns plan, bekräftar att de inte styr 
på detaljnivå utan hänvisar läsarna till andra styrdokument. I Piteås plan sägs bland 
annat att: ”förutom ett antal konkretiserande åtaganden styr planen inte på detaljnivå. 
Tanken är istället att den ska ligga till grund för utformandet av 
biblioteksorganisationens verksamhetsplaner under perioden 2016-2019” (Piteå 
kommun u.å., s. 2). Detta meddelande kan dock upplevas som något motssägelsefullt 
eftersom det i texten på samma sida även sägs att: ”Biblioteksplanen ska vara en 
övergripande plan som utgår från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice 
från de allra yngsta medborgarna till de äldsta. Planen ska ge en tydlig överblick över 
bibliotekets verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning” (ibid., s. 2). 
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Dessutom sägs det i texten att det finns en bilaga till planen men den återfinns inte, 
åtminstonne inte i den versionen av planen som här studerats (ibid., s. 1). Även Lerums 
biblioteksplan hänvisar till andra dokument vilket framkommer av följande meningar: 
”Biblioteksplanen pekar ut ett antal målområden med tillhörande åtaganden. Utöver det 
styr inte planen på detaljnivå. Planen ska istället ligga till grund för 
biblioteksorganisationens handlingsplan och för skolenheternas utvecklingsarbete 
rörande skolbiblioteken” (Lerums kommun 2016, s. 5). I Essungas biblioteksplan finns 
det till och med tecken på att texten inte innehåller alla mål för biblioteksverksamheten i 
kommunen vilket framkommer i följande textfragment: ”Uppföljning av 
biblioteksplanen sker genom Stratsys (kommunens kvalitetsredovisningssystem). Där 
finns också mål och aktiviteter som sätts utifrån riktlinjerna i Essunga kommuns 
biblioteksplan och följs upp årsvis” (Essunga kommun 2015, s. 3). Även i Göteborgs 
plan klargörs det att texten i fråga inte behandlar alla aspekter av 
bibilioteksverksamheten i kommunen, vilket framgår av följande stycke: 

Denna plan tar inte upp frågor som rör bibliotekens organisation 
eller finansiering mer än i några specifika fall. Den beskriver 
eller kommenterar inte heller det stora och omfattande arbete 
som bedrivs på biblioteken i Göteborg. För den som vill 
fördjupa sig i det arbetet hänvisas till de verksamhetsplaner som 
föreligger och den löpande uppföljning som sker kontinuerligt. 
Då biblioteksverksamheten är mycket komplex och omfattar 
många olika verksamhetsformer och målgrupper har inte alla 
aspekter kunnat lyftas fram och behandlas i denna plan, utan 
endast de som framstår som mest aktuella och viktiga. 
(Göteborgs stad 2013, s. 3) 

Kirunas biblioteksplan hänvisar också den läsarna till ”verksamhetsplaner för 
biblioteksverksamheten, som anger konkreta åtgärder och tidsplan skall utarbetas med 
biblioteksplanen som utgångspunkt” (Kiruna kommun 2016, s. 2). Detta citat får sätta 
punkt för den digra samling av textfragment av vilka det framgår att läsarna som önskar 
en detaljerad beskrivning av biblioteksverksamheten hänvisas till andra dokument.  
Medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden skulle kunna 
förmodas gynnas genom att texten klart anger vem som författat planen och/ eller vem 
som är ansvarig för planens verkställande. Genomgången av texterna påvisar dock att 
det finns ett antal planer som är helt anonyma. Till dessa planer räknas Orusts plan som 
varken skrivs under av någon person och inte heller uppvisar någon logotyp som kan 
avslöja vem textens avsändare är (Orust kommun u.å.). Även Gällivares, Melleruds och 
Sotenäs planer är mycket anonyma (Gällivare kommun u.å., Melleruds kommun u.å., 
Sotenäs kommun u.å.). Bland de i studien inkluderade biblioteksplanerna finns dock 
även ett stort antal planer i vilka en avsändare identifieras. I Partilles plan sägs att 
intresserade om de har frågor kan kontakta bibliotekschefen och därefter presenteras 
vederbörandes för- och afternamn (Partille kommun u.å, s. 2). Av texten i Arjeplogs 
biblioteksplan framgår det att ”Kommunstyrelsen och dess allmänna utskott ansvarar 
politiskt för biblioteksverksamheten” (Arjeplogs kommun 2015, s. 3). I Luleås 
biblioteksplan framgår det till och med vem som är ansvarig för varje delområde i 
planen (Luleå kommun 2015, passim). 

Ytterligare en faktor som kan gynna allmänhetens insyn i verksamheten och främja 
deras möjligheter att påverka den är textens tillgänglighet. I detta sammanhang kan det 
var lämpligt att nämna att planerna är långt ifrån homogena i sin utformning. De 
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kortaste texterna, Härryda och Sotenäs biblioteksplaner, är enbart 2 sidor långa medan 
Luleås biblioteksplan som är den längsta texten består av 62 sidor (Härryda kommun 
2014, Luleå kommun 2015, Sotenäs kommun u.å.). Den flesta texterna befinner sig 
dock någonstans emellan dessa ytterligheter och omfattar ungefär 10 sidor.  
Texterna presenteras även i en rad olika format. Det finns några få texter, bland dessa 
Partilles och Sotenäs biblioteksplaner, vars format i form av broschyr skulle kunna 
tolkas som ett tecken på att det finns en avsikt att sprida planen bland allmänheten 
(Partille kommun u.å, Sotenäs kommun u.å.). Bland de studerade texterna återfinns 
också ett fåtal biblioteksplaner, däribland Mölndals och Uddevallas planer, som genom 
flitigt användande av bibliografiska referenser, fotnoter och teoretiska modeller ger ett 
mer ”akademiskt” intryck (Mölndals stad 2015, Uddevalla kommun 2016). De flesta 
planerna är dock varken broschyrer eller dokument med akademiska särdrag utan kan 
betecknas som enkla brukstexter som stilmässigt lägger sig mitt emellan en broschyrs 
lättillgängliga språk och en akademisk texts något mer ”högtravande” stil. 
Ordförrådet som används är, generellt sett, inte präglat av teknicismer och är därför 
lättförståeligt. Det finns visserligen några exempel på texter i vilka ord och begrepp som 
kan förmodas vara främmande för en stor del av allmänheten används. Ett exempel på 
det är ordet ”Makerspace” som används i Tibro biblioteksplan (Tibro kommun 2014, s. 
10). Det finns också exempel på textstycken som kan vara svåra att förstå utan 
förkunskap om organisationen i fråga. I Tibros plan omnämns till exempel en 
tillväxtenhet som inte närmare beskrivs eller presenteras och som man, om man inte är 
familjär med organisationen i fråga, knappast kan förmodas känna till (ibid., s. 10).  
 
Stavfel, bristande interpunktion och andra språkliga fel är en relativt vanligt 
förekommande företeelser i texterna som här studerats och återfinns i bland annat 
Herrljungas plan och Ljusnarsbergs plan (Herrljunga kommun 2016, s. 5, Ljusnarsberg 
kommun 2016, s. 3). Detta kan, enligt min mening, försvåra förståelsen av texterna i 
fråga. Bland texterna som ingår i studien finns det även vissa planer som på grund av 
sin struktur kan komplicera läsprocessen. Varas plan som är en kombinerad kultur- och 
biblioteksplan kan upplevas som svårläst eftersom den blandar utsagor om biblioteken 
och om den generella kulturverksamheten i kommunen (Vara kommun 2013, passim). I 
planen i fråga blir läsaren inte klar över vilka målen för verksamheten egentligen är. 
Detta beror på att målen som avser biblioteksverksamheten inte särskiljs från målen för 
den övriga kulturella verksamheten i kommunen. Men det finns ytterligare en anledning 
till att det är svårt att urskilja målen. Målen radas upp under två olika rubriker: ”Nyläge-
målsättningar vid planperiodens slut” och ”Smarta mål – Specifika, Mätbara, 
Accepterade, Realistiska och Tidssatta”” utan att en förklaring ges till hur dessa olika 
målsättningar förhåller sig till varandra (ibid., s. 11). Vårgårdas biblioteksplan är 
ytterligare ett exempel på en plan som inte har en helt läsvänlig komposition (Vårgårda 
kommun 2016). Det rör sig om en text som saknar index och vinjetter och där 
radavståndet ibland varierar på ett sätt som kan få läsaren att tro att det rör sig om ett 
ofrivilligt misstag. 
Som synes av samtliga ovanstående exempel finns det, med andra ord, en lång rad 
karakteristika som kan förväntas försvåra allmänhetens förståelse av texterna i fråga.  
Det är dock viktigt att understryka att trots att några av texterna uppvisar vissa brister 
torde inte förseelserna i fråga komplicera läsningen så till den grad att allmänheten inte 
ändå med relativ lätthet kan tillgodogöra sig texterna. 
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Det finns ett stort antal texter, däribland Munkedals, Sotenäs och Tjörns 
biblioteksplaner, som saknar index (Munkedals kommun 2015, Sotenäs kommun u.å., 
Tjörns kommun 2014). Avsaknaden av innehållsförteckning skulle kunna försvåra 
läsningen i den mening att det blir svårare att orientera sig i texten. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att just dessa planer är ganska korta och därför kan förmodas vara lätt 
överblickbara även utan index. Det finns dock ytterligare ett särdrag som återfinns bland 
ett stort antal av texterna och som skulle kunna inverka negativt på allmänhetens 
förståelse av texterna och därmed försämra deras möjlighet att påverka verksamheten. 
Det rör sig om de otydligheter och vagheter som präglar vissa texter. Ett exempel på 
detta fenomen påträffas i Ulricehamns biblioteksplan. Som klargjorts i ett tidigare 
textstycke konstateras det i biblioteksplanen i fråga att allmänheten genom texten bör få 
detaljerad information om ”verksamhetens inriktning och omfattning” (Ulricehamns 
kommun 2016, s. 3). Det står vidare att dess syfte är att ”bryta ner nationella, regionala, 
delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet 
att fokusera sitt arbete” (ibid., s. 3). Trots dessa påståenden återfinns det i texten vissa 
oklarheter. I planen återfinns några väldigt konkreta mål som till exempel: ”Antal 
‘Boken kommer’ låntagare ska öka” (ibid., s. 7). Det rör sig om ett klart definierat, 
mätbart mål som, rent hypotetiskt sätt, skulle kunna hjälpa personer i allmänheten att 
göra sig en idé om vad de kan förvänta sig av biblioteksverksamheten i Ulricehamns 
kommun. Men eftersom texten inte avslöjar hur många ”Boken kommer” låntagare som 
fanns när planen skrevs och inte heller hur många de förväntas bli i framtiden är detta 
påstående, hur konkret den än må verka, inte särskilt informerande för utomstående. 
Planen i fråga innehåller även mindre konkreta målsättningar vilket kan illustreras av 
följande citat: ”Bibliotekets verksamhet ska vara tillgängligt oavsett 
funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket såväl som det digitala” 
(ibid., s. 7). Denna välvilliga målsättning som återfinns i planen underlättar knappast 
arbetet för de användare som skulle vilja försöka kontrollera eller påverka verksamheten 
eftersom texten inte definierar vad som är att betecknas som ”tillgängligt” eller vilka 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå målet. Målsättningarna som slås fast hjälper, med 
andra ord, inte allmänheten att få kännedom om vad som kan förväntas av biblioteken. 
 
Ulricehamns plan är långtifrån den enda biblioteksplanen som använder sig av vaga 
formuleringar. I Mölndals biblioteksplan sägs inledningsvis att planen ”anger vad 
Mölndalsbon kan förvänta sig i form av biblioteksverksamhet” och att den ”ska främja 
samverkan och effektivt resursutnyttjande, samt ge besked om inriktning och utveckling 
bland annat för att medborgaren ska kunna påverka verksamheten” (Mölndals stad 
2015, s. 1f). I texten återfinns dock en rad vaga formuleringar som till exempel denna 
mening: ”Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla och anpassas efter 
användarnas behov och förutsättningar” (ibid., s. 3). Hur välmenad denna fras än må 
förefalla så anser jag inte att den informerar allmänheten om vad den konkret kan 
förvänta sig av biblioteksverksamheten. Även i Arjeplogs plan återfinns ett antal vaga 
formuleringar vilket kan synliggöras genom följande citat: ”Personer med 
funktionsnedsättning ges god service på Arjeplogs kommuns bibliotek” (Arjeplogs 
kommun 2015, s. 5f.). Dels är meningen författad i tempusformen presens vilket gör att 
läsaren kan bli osäker på om det rör sig om en nulägesbeskrivning eller en framtida 
vision. Detta fenomen förekommer även i en lång rad andra planer, däribland Lerums, 
Marks och Tjörns planer (Lerums kommun 2016, passim; Marks kommun u.å., passim; 
Tjörns kommun 2014, passim). Om det i Arjeplogs fall verkligen handlar om ett mål så 
säger det, å andra sidan, väldigt lite om vad allmänheten kan förvänta sig av biblioteket 
eftersom vad som är att beteckna som ”god service” slutligen är en definitionsfråga. 
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Härrydas plan är ytterligare ett exempel på en plan som ackumulerar en rad goda 
föresatser utan att egentligen gå in på vilka åtgärder biblioteket kommer att vidta för att 
de ska uppfyllas (Härryda kommun 2014, passim). Det sägs, bland annat, i texten att 
folkbiblioteken i Härryda kommun ska: ”arbeta med litteratur, kultur och information; 
vara tillgängligt för alla och anpassat efter besökarens behov; insprirera till läsning och 
vara aktuella och mångsidiga; erbjuda lättillgängliga digitala tjänster och bidra till 
digital jämlikhet; vara en inspirerarande miljö där besökaren möter både det förväntade 
och det oväntade” samt ”vara en naturlig plats för kunskapande och lärande i alla 
skeden i livet” (ibid., s. 1f.). 

De allra flesta texterna beskriver i generella termer vilka funktioner ett bibliotek har 
eller borde ha. Meningarna i biblioteksplanerna liknar ofta bibliotekslagens 
formuleringar. Texterna beskriver sällan vad som ska göras för att uppfylla lagens krav 
vilket kan leda till att allmänheten inte blir klar över vad som kan krävas av 
biblioteksverksamheten. Ofta kopplas inte heller de generella föresatserna till lokala 
behov. Denna karakteristika återfinns i en lång rad planer däribland Strömstads 
biblioteksplan i vilken man efter att ha berättat vilka skyldigheter bibliotek har enligt 
lagen enbart namnger ett antal utvecklingsområden: Digitalisering och E-Förvaltning/ 
Samhällsinformation; Skolbibliotek åt alla elever; Tillgänglighet; Programverksamhet 
för vuxna, exempelvis författarbesök och läs-, skriv- och språksatsningar för invånare 
som inte har svenska som första språk (Strömstads kommun u.å., s. 5). Det rör sig om 
en uppradning av ord som snarast verkar vara stödord och vad gäller graden av 
kontretion är de, enligt min mening, i bästa fall i nivå med ramlagens paragrafer. 
Föresatserna är, enligt min åsikt, formulerade på ett så kryptiskt sätt att det är svårt, för 
att inte säga omöjligt, för den oinvigde att utläsa vad som egentligen ska göras. 
Detsamma kan sägas om Kumlas biblioteksplan (Kumla kommun 2015). De enda 
framtidsvisionerna som återfinns i den texten utgörs av en resumé av kommande 
utmaningar och en kort lista som kallas ”fokus framåt” och innehåller nio olika 
föresatser varav ingen kan betecknas som särksilt specifik utan snarare minner om den 
mycket generellt hållna tonen i bibliotekslagen. De föresatser biblioteksplanen radar 
upp lyder som följer:  
 

Hög tillgänglighet; Hög service; Hög samverkan med övriga 
aktörer i samhället; Integration; Arbeta vidare med digital 
handledning; Vidareutveckla läsfrämjande arbete för barn, 
ungdomar och vuxna såväl på biblioteket som externt. Extra 
fokus ska läggas på vidareutveckling av pojkars läsning; Lyssna 
av våra medborgares behov; Förändringsberedskap och 
omvärldsbevakning och Folkbiblioteket och skolorna samarbetar 
för att utveckla skolbiblioteken. 
(ibid., s. 7) 
 

Även Ljusnarsbergs biblioteksplan bjuder på vissa föresatser som ligger väldigt nära 
bibliotekslagens text och som därmed inte ger allmänheten närmare upplysning om 
vilka tjänster och vilket utbud kommunens bibliotek ska erbjuda på lokal nivå. Detta 
framgår av följande citat: ”Biblioteket ska verka för att utveckla sitt arbete med att 
stimulera barns och ungdomars intresse för läsning” (Ljusnarsberg kommun 2016, s. 6). 
I planen sägs också att biblioteken i kommunen ”ska verka för att utveckla sina resurser 
när det gäller hjälpmedel för personer med olika former av funktionsnedsättning” (ibid., 
s. 7). Ett annat exempel på detta fenomen är Alingsås plan i vilken det sägs att barns, 
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ungdomars, funktionshindrades, invandrares och minoriteters särskilda behov ”skall 
vara en naturlig del av verksamheten” (Alingsås kommun u.å., s. 4). 

Det finns också exempel på ett antal planer i vilka det är svårt att avgöra om de framtida 
föresatser som presenteras verkligen är mål eller om det bara är förslag. Detta är fallet 
med, bland andra, Uddevallas biblioteksplan, i vilken en lista med ”Förslag på 
aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete” (Uddevalla kommun 2016, s. 10) 
presenteras. Även i Orusts plan talar man, såsom framgår av följande textfragment om 
”förslag” för verksamheten: 

 Syftet med biblioteksplanen är att skapa ett övergripande 
styrdokument. Det innehåller en analys av den nuvarande 
verksamheten samt förslag till inriktning för att på ett bättre sätt 
samverka med andra kommunala institutioner samt lokala 
föreningar för att utveckla framtidens bibliotek. Folkbiblioteken 
arbetar vidare med biblioteksplanens strategier genom att 
konkretisera målen i den lokala arbetsplan som upprättas 
årligen.  
(Orust kommun u.å., s. 3). 
 

Orusts biblioteksplan är också ett exempel på en text som förutsätter en viss förkunskap. 
Ett tecken på det är följande text i vilken den oinvigde kan ha svårt att gissa sig till vem 
de som benämns som ”ansvariga” är eftersom detta inte preciseras i följande text: 
”Folkbiblioteken ska i samverkan med ansvariga inom IT, information och utbildning 
samordna arbetet när det gäller IT-frågor och biblioteksplan med syfte att möta och följa 
en accelererande teknikutveckling inom både biblioteks- och utvecklingsområdet” 
(ibid., s. 8) 

I detta sammanhang är det dock viktigt att framhäva att även om den odetaljerade 
skildringen av framtida aktiviteter är ett fenomen som återfinns i en lång rad 
biblioteksplaner så finns det också bland de studerade texterna en rad avvikande 
exempel. Luleås biblioteksplan är en text där bibliotekslagens paragrafer behandlas som 
ett slags minimikrav att uppfylla vilket innebär att texten programmerar en rad 
aktiviteter för att uppfylla dessa krav (Luleå kommun 2015). Även i Karlsborg 
biblioteksplan är målsättningarna mer detaljerade (Karlsborgs kommun 2015, passim). 
Planen i fråga innehåller mer abstrakta ”visioner” för biblioteksverksamheter som sedan 
bryts ned i ”inriktningsmål” och mer konkreta ”verksamhetsmål”. I Karlsborgs plan 
delas målen relaterade till barn- och ungdomsverksamheten upp i tre olika delar. I den 
första gruppen mål återfinns visioner såsom ”stimulera fantasi och kreativitet hos barn 
och ungdomar” som följs av inriktningsmål ”öka utlånen till barn och ungdomar”. 
Slutligen etableras även kvantifierbara verksamhetsmål såsom till exempel att ”minst 80 
procent av barnen i åldern 6-14 år i kommunen har ett eget lånekort” och ”alla barn i 
åldern 6-14 år ska erbjudas 4 eller fler besök på kommunens bibliotek per år”. Därefter 
presenteras nyckeltal om utlån till barn och ungdomar och lån av barn- och 
ungdomslitteratur för att mäta hur läsfrämjande åtgärder faller ut (ibid., s. 5). Den höga 
graden av konkretion som återfinns i både Karlsborgs och Luleås plan är, enligt mitt sätt 
att förstå saken, positiv för användarnas möjlighet att påverka verksamheten. 
Resultaten av textgenomgången påvisar att det finns en rad biblioteksplaner, däribland 
de från Gällivares, Mölndals och Ulricehamns kommuner som uppger att de riktar sig 
till allmänheten och att de avser informera om verksamhetens inriktning och omfattning 
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på en sådan nivå att medborgarna med fördel kan tillgodogöra sig den. Trots denna 
föresats återfinns det i vissa av dessa planer, till exempel Mölndals och Ulricehamns 
biblioteksplaner, en del oklarheter som inte kan förväntas gynna användarnas insikt i 
biblioteksverksamheten. Textgenomgången påvisar att en lång rad planer, trots att de är 
relativt korta och använder sig av ett enkelt språk, kan vara förvånansvärt svåra att 
förstå i den mening att läsaren inte alltid klart kan utläsa vad biblioteksanvändarna kan 
förvänta sig av biblioteken i kommunen. Detta skulle, enligt organisationsteoretiska 
teorier, kunna tolkas som ett uttryck för det fenomen som Brunsson kallar för ”hyckleri” 
(Brunsson 2002, s. 27). Om man använder sig av Brunssons vokabulär så kan man säga 
att organisationens ”tal” inte stämmer överens med dess ”handling” (Brunsson 2003, ss. 
216-218). Helt enkelt kanske man i detta fall kan säga att vissa av biblioteksplanerna 
inte fullt ut håller det de lovar med hänsyn till informationen om verksamhetens 
inriktning. Men även om löftena om detaljerad, tydlig information i vissa fall inte infrias 
är det helt klart att denna försäkran fyller vad Brunsson kallar för en legitimerande 
funktion (Brunsson 2002, s. 27). Organisationer är, enligt Brunsson, beroende av 
omgivningens acceptans (ibid., s. 27). Genom att signalera en medvetenhet om 
skyldigheten att ge besked om verksamhetens inriktning och omfattning på en sådan 
nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas 
kan alltså organisationerna i fråga vinna legitimitet. I vissa fall är det inte heller helt 
enkelt att upptäcka bristen på överensstämmelse mellan vad som utlovas och det som 
sedan verkligen levereras i texten. En mycket noggrann aktiv läsning krävs ibland för 
att avslöja eventuella ”brister” i detta avseende. Svårigheten att avslöja organisationer 
som använder sig av hyckleri är något som Brunsson även kommenterar. Enligt 
Brunsson kommer organisationer ofta undan eftersom det inte finns någon som granskar 
dem eller för att eventuella granskare inte besitter tillräckligt stor kunskap för att 
”avslöja” hyckleriet (Brunsson 2003, ss. 218-221). Enligt Brunssons teorier kan de 
löften som avläggs och den långa rad positiva föresatser som presenteras angående 
planernas kapacitet att möjliggöra allmänhetens inflytande över verksamheten alltså 
leda till att organisationerna som står bakom dem kan få stort stöd (Brunsson 2002, s. 
71).  
 
Vad det gäller den legitimerande funktion som planerna kan ha så finns det ytterligare 
en aspekt att kommentera. Ovan har det konstaterats att organisationerna kan vinna 
legitimitet genom att de i planerna klart signalerar att de skapar de förutsättningar som 
krävs för att användarna ska kunna påverka verksamheten. Men dessa delar av planerna 
har förmodligen en dubbelt legitimerande funktion eftersom politiker, tjänstemän och 
medborgare ofta omnämns i detta sammanhang. Att en organisation signalerar att den 
har förmåga att representera många olika organisationer och personers intressen har ju 
även det, enligt nyorganisationella teorier, en legitimiserande funktion (Brunsson 2002, 
s. 27). Använder man sig av Olivers klassificeringssystem av organisationella svar på 
krav kan man säga att det finns ett fåtal texter, däribland Karlsborgs biblioteksplan, som 
uppvisar tecken på en anpassande strategi vad gäller kravet på att informera om 
verksamhetens inriktning och omfattning på en sådan nivå att medborgarens 
förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden (Karlsborgs kommun 2015, s. 
5). I många fall verkar dock löftet om att informera allmänheten snarare vara vad 
Brunsson kallar för en ”tom paroll” (Brunsson 2002, s. 102). För att använda sig av 
Olivers vokabulär kan man säga att denna inkonsistens mellan tal och handling skulle 
kunna vara ett tecken på en ”undvikande” eller ”kompromissande” strategi (Oliver 
1991, s. 152). Det faktum att vissa texters författare uppger sig känna till reglerna och 
att man har för avsikt att efterleva dem men sedan inte gör det skulle kunna tolkas som 



 
 

79 

ett tecken på att det kan röra sig om vad Oliver kallar för ett försök att ”blidka 
kravställaren” eller ”dölja bristen på anpassning” (Oliver 1991, s. 152). 
 

5.8 Är biblioteksplanen uppföljningsbar? 

Bland texterna som här studerats finns det ett relativt stort antal planer i vilka den 
eventuella uppföljningen överhuvudtaget inte omnämns. Detta är fallet med Alingsås, 
Härrydas, Kumlas, Munkedals, Partilles, Sotenäs, Tjörns, Åmåls och Övertorneås 
biblioteksplaner (Alingsås kommun u.å., Härryda kommun 2014, Kumla kommun 2015, 
Munkedals kommun 2015, Partille kommun u.å, Sotenäs kommun u.å., Tjörns kommun 
2014, Åmåls kommun 2015, Övertorneå kommun u.å.). Men även om det inte framgår 
av texterna när, hur och av vem planerna ska följas upp är det möjligt att de, trots detta, 
är uppföljningsbara. För att avgöra detta är en möjlighet, såsom tidigare förklarats, att 
studera om planernas mål går att följa upp med hjälp av nyckeltal. 
Genomläsningen av texterna visar att de planer som ej innehåller information om 
uppföljningen inte heller presenterar mål som är uppföljningsbara med hjälp av 
nyckeltal. I vissa av planerna är det till och med svårt att överhuvudtaget identifiera 
mål. Detta är delvis resultatet av att textförfattarna inte alltid använder sig av ordet 
”mål” för att etikettera framtida planerade åtgärder. Men det finns ytterligare en 
anledning till att mål inte går att urskilja i vissa av de analyserade texterna. Som tidigare 
signalerats ska en biblioteksplan, enligt Kungliga Biblioteket, bryta ner de nationella 
målen i bibliotekslagen så att de kan fylla en funktion på lokal nivå (Kungliga 
Biblioteket 2013a). De textstycken i de ovan nämnda planerna som mest liknar mål, i 
den bemärkelsen att de innehåller någon slags föresatser, är ofta väldigt lika de 
formuleringar som återfinns i bibliotekslagen. Det innebär att det sällan rör sig om 
konkreta mål utan ofta är föresatser som formuleras i generella termer likt de 
minimikrav på biblioteksverksamhet som finns i bibliotekslagen. En av de texter som 
inte avslöjar huruvida en uppföljning av planen ska äga rum och som inte innehåller mål 
som kan följas upp med nyckeltal är Alingsås biblioteksplan (Alingsås kommun u.å.). I 
planen etableras en rad målsättningar. Enligt en av dessa ska ungdomsbiblioteket 
”prioriteras” (ibid., s. 2). I den delen av planen som behandlar målsättning i fråga sägs 
vidare: ”Att utveckla biblioteksverksamhet för ungdomar skall särskilt prioriteras” 
(ibid., s. 4). Detta är bara ett exempel på ett antal mål och åtgärder i planen som varken 
är tidssatta eller kvantitativt mätbara och därför, att döma av KBs kriterier, kan 
förmodas vara svåra att följa upp. Att finna något mer konkret innehåll i Alingsås 
biblioteksplan hade också varit förvånande eftersom jag tidigare i resultatredovisningen 
konstaterat att det rör sig om en plan vars giltighetstid förlängts utan att dess innehåll 
modifierats. I Kumlas biblioteksplan är stycket under titeln ”Fokus framåt för 
biblioteksverksamheten” det närmaste man kommer en målformulering (Kumla 
kommun 2015, s. 7). Det sägs, bland annat, att bibliotekens ”fokus framåt” ska präglas 
av ”Hög tillgänglighet”, ”Hög service” och ”Integration” (ibid., s. 7). Dessa målbilder 
som inte närmare definieras är, enligt min mening, så vaga att de förmodligen är svåra 
att följa upp. Ytterligare en plan som ytterst vagt beskriver framtida aktiviteter är Åmåls 
biblioteksplan (Åmåls kommun 2015) i vilken följande målsättning återfinns:  ”Arbeta 
vidare med våra gemensamma kataloger Book-IT (intern katalog - sammanslagning 
sedan mars 2012) och Bibliotek Dalsland/Arena (extern katalog – sammanslagning 
sedan december 2012) (ibid., s. 16). Bland de ”strategier” som etableras i Härrydas plan 
återfinns följande mening: ”Databaser ska i stor utsträckning vara tillgänliga hemifrån” 
(Härryda kommun 2014, s. 2). Texten avslöjar dock inte i vilken utsträckning det i 
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skrivande stund gick att koppla upp sig på databaser och inte heller exakt hur 
”tillgängliga” dessa databaser ska vara i framtiden. Detta är bara ett exempel på en 
större mängd otydligheter i Härrydas strategi som skulle kunna tänkas försvåra dess 
uppföljning. Alingsås och Härrydas planer kan i denna mening ses som relativt 
representativa för de biblioteksplaner som inte omnämner uppföljning. I dessa texter är 
det lätt att finna textstycken som refererar till bibliotekslagen det vill säga klarlägger 
vilka skyldigheter biblioteken har gentemot användarna. Men eftersom målen oftast är 
vagt formulerade och varken är tidsbestämda och kvantifierbara går de inte att följa upp 
med hjälp av nyckeltal. Inga förslag till alternativa uppföljningsmetoder står heller att 
finna i texterna i fråga. 
 
Så långt de texter som inte talar om uppföljning. Bland de texter som ingår i studien 
finns det dock även ett relativt stort antal dokument som omnämner uppföljningen av 
planen. I vissa av dessa texter uppvisas en kännedom om en lagstadgad plikt att leverera 
en uppföljningsbar biblioteksplan. Detta sker ibland genom att delar av lagtextens 
citeras. Citat återfinns bland annat i planerna från Herrljunga och Vårgårda (Herrljunga 
kommun 2016, Vårgårda kommun 2016). Följande textcitat är ett exempel på hur 
lagtexten används:  

Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Den myndighet som 
regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och 
främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 
Myndigheten ska tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de 
biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 
§17-198. 
(Vårgårda kommun 2016, s. 1) 

Men även om Vårgårdas biblioteksplan signalerar en medvetenhet om plikten att följa 
upp planen och berättar vem ansvaret för detta vilar på innehåller den inga konkreta 
uppgifter om när och hur uppföljningen ska ske. Tittar man närmare på hur Vårgårdas 
biblioteksplan är skriven finns det dessutom vissa tecken på att texten, på grund av sin 
utformning skulle kunna erbjuda vissa problem vid en eventuell uppföljning. I texten 
sägs det, bland annat, att biblioteket syftar till att ”bidra till den goda kommunen genom 
att vara en mötesplats för kunskap, läsglädje och kulturupplevelser” (Vårgårda kommun 
2016, s. 3). Detta ska, enligt planen, förverkligas genom att biblioteket ska erbjuda: ett 
”brett kulturprogram” och ”generösa öppettider” och görs till en ”välkomnande plats” 
(ibid., s. 3). Dessa åtgärder är förmodligen svåra att följa upp eftersom värderande 
adjektiv som ”brett”, ”välkomnande” och ”generösa” används utan att definieras.  

Att citera lagtexten är som synes ett sätt att uppvisa en medvetenhet om skyldigheten att 
författa en uppföljningsbar biblioteksplan. Ofta signaleras dock kännedomen om denna 
plikt inte med hjälp av citat utan genom att lagtexten återges. Ett exempel på en text 
som, utan att använda sig av citat, återger en del av lagtextens anmodan om uppföljning 
är Arjeplogs biblioteksplan i vilken följande står att läsa: ”Enligt nya bibliotekslagen 
från 2014 ska alla kommuner och landsting ha en politiskt antagen, fristående och 
uppföljningsbar plan för sin biblioteksverksamhet” (Arjeplogs kommun 2015, s. 2). Vid 
en första anblick verkar det också som om Arjeplogs biblioteksplan verkligen uppfyller 
kravet på uppföljningsbarhet. Det framgår av texten vem som är ansvarig för 
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uppföljningen (ibid., s.11). För varje enskilt mål i planen definieras en ”strategi/ 
arbetssätt”, en rad ”åtgärder” samt vilka uppgifter som ska användas vid en uppföljning 
av planen (ibid., passim). I många fall är det också uppenbart att nyckeltal kan användas 
för att följa upp målen. Det som förvånar läsaren något är dock att även vissa icke 
kvantifierbara mål förväntas följas upp med hjälp av nyckeltal. Detta är fallet med målet 
att övergå till ”klassifikationssystemet Dewey” som enligt texten förväntas följas upp 
med hjälp av indikatorn ”Antal aktiviteter som genomförts under året” (Arjeplogs 
kommun 2015, s. 5). Sägas bör dock även att Arjeplogs biblioteksplan, som redan 
tidigare i resultatredovisningen sagts, innehåller en rad formuleringar i presens som gör 
läsaren osäker på om det rör sig om verksamhetsmål eller en nulägesbeskrivning av 
aktuella aktiviteter (ibid., s. 5f.). Detta skulle, enligt min mening, kunna försvåra en 
uppföljning. Även i Tibros biblioteksplan, i vilken planens uppföljning omnämns, är det 
ibland svårt att avgöra vilken verksamhet som bör genomföras i framtiden eftersom de 
”målbilder” som beskrivs, enligt textförfattarna, är exempel både på ”vad de kan 
omfatta idag och framdeles” (Tibro kommun 2014, s. 10). Det faktum att nutida 
aktiviteter inte klart åtskiljs från målen försvårar, enligt min mening, en uppföljning av 
planen. Haparandas plan är ytterligare ett exempel på en text som förmedlar en 
medvetenhet om skyldigheten till uppföljningsbarhet (Haparanda kommun u.å.). I 
texten förklaras att ”Kungliga Biblioteket fått i uppdrag att följa upp hur de kommunala 
och regionala biblioteksplanerna har utformats och hur de används.” (ibid., s. 6). 
Samtidigt sägs det i texten att en av åtgärderna som ska genomföras, enligt vad som 
verkar underförstått, är en lokal ”uppföljning av biblioteksplanen under februari månad 
året efter” (ibid., s. 6). Vem som är ansvarig för att denna uppföljning sker klargörs 
alltså inte fullt ut. Tidpunkten för uppföljningen kan knappast heller anses som speciellt 
exakt eftersom ”februari månad året efter” är en synnerlig oklar tidsangivelse. Läsaren 
blir, enligt min mening, inte klar över vilket år det rör sig om. Vad gäller målen i planen 
är de ibland svåra att differentiera från den redan pågående verksamheten eftersom de 
ibland är formulerade med hjälp av verb i tempuset presens vilket framgår av följande 
citat: ”Fyra författarbesök arrangeras varje år (ibid., s. 2). Det finns i planen också mål 
som inte kan uppföljas med hjälp av nyckeltal, exempelvis: ”Pröva nya 
samarbetsformer riktade till Ungdomens hus” (ibid., s. 3). Men i texten finns det även 
exempel på kvantifierbara mål. Ett av de klarast formulerade kvantifierbara målen lyder 
som följer: ”Verka för att minst 80% av barnen i kommunen 6-14 år har eget lånekort” 
(ibid., s. 3). Betonas bör dock att målet i fråga inte är tidssatt vilket kan komplicera 
uppföljningen av det. 

Arjeplogs, Haparandas och Vårgårdas planer är, som vi ovan sett, exempel på texter i 
vilka kännedomen om vikten av uppföljningsbarhet signaleras mycket klart. Det finns 
dock väldigt många planer som uppvisar en medvetenhet om denna skyldighet på ett 
indirekt sätt, det vill säga utan att vare sig citera bibliotekslagen eller direkt referera till 
den. Detta är fallet med bland andra Bengtsfors, Essungas, Gällivares, Melleruds, 
Mölndals, Strömstads och Uddevallas planer (Bengtsfors kommun 2015, Essunga 
kommun 2015, Gällivare kommun u.å., Melleruds kommun u.å., Mölndals stad 2015, 
Strömstads kommun u.å., Uddevalla kommun 2016). Av dessa texter framgår det dock 
inte alltid vem som är ansvarig för uppföljningen. Uppgifter om när och hur den ska ske 
och mål som är uppföljningsbara med hjälp av nyckeltal återfinns inte heller i alla fall.  

I Uddevallas plan framgår det av följande citat klart vem som är ansvarig för 
uppföljningarna och hur ofta de ska äga rum: “Bibliotekschefen äger dokumentet och 
håller i uppföljning och utvärdering. Uppföljning av nämndernas strategier sker årligen 
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inom ramen för ordinarie styr- och ledningssystem. En arbetsgrupp med representanter 
från de två förvaltningar som tagit fram biblioteksplanen tillsätts i samband med 
uppföljning och utvärdering. Bibliotekschef är sammankallande” (Uddevalla kommun 
2016, s. 9). Exakt hur denna uppföljning ska ske framgår dock inte av texten. När man 
söker efter mål i texten, med syfte att bedöma om de är uppföljningsbara med hjälp av 
nyckeltal, finner man under beteckningen ”färdriktning” en rad generella föresatser som 
svårligen är uppföljningsbara om man inte avslöjar vilka konkreta aktiviteter denna 
verksamhet ska bestå av (ibid, s. 7f.). En av dessa föresatser lyder som följer 
”Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas lust till läsning och 
litteratur” (ibid., s. 8). I en bilaga till planen preciseras ett antal aktiviteter som kan 
genomföras för att avancera i bibliotekets utstakade ”färdrikning” (ibid., s. 9). Men 
eftersom de konkreta aktiviteter som nämns i bilagan enligt textförfattarna enbart är 
”förslag” och biblioteken därmed inte komprometterar sig att uppfylla dessa mål är det 
dock tveksamt om de kan användas vid en utvärdering (ibid., s. 9). 
Av texten i Gällivares plan framgår det att uppföljning ska ske varje år (Gällivare 
kommun u.å., s. 2). I planen definieras dessutom ett antal mål men vissa av de är, på 
grund av sin vaga urformning, svårligen uppföljningsbara med hjälp av nyckeltal. Ett 
exempel på ett mål som varken är tidssatt eller kvantifierbart är att bokbussen ska 
arrangera aktiviteter ”när tillfälle ges” (ibid., s. 5). I Strömstads plan, uppges det vem 
som är ansvarig för uppföljningen och med vilken frekvens den ska äga rum vilket 
framgår av följande citat: ”Biblioteksplanen ska följas upp, med möjlighet till 
revidering, en gång per år av Barn- och utbildningsnämnden” (Strömstads kommun u.å., 
s. 5). Exakt hur denna uppföljning ska gå till klargörs dock inte av texten. Att undersöka 
huruvida målen går att följa upp med hjälp av nyckeltal är ingen lätt uppgift eftersom 
det i planen inte är lätt att urskilja framtida planerade aktiviteter. Planen beskriver 
visserligen vilka skyldigheter bibliotek har gentemot allmänheten såsom till exempel 
”förmedla litteratur och främja läsning” och att ge ”fri tillgång till information” (ibid., s. 
2f.). Texten refererar även till många av de grundläggande värderingar som återfinns i 
bibliotekslagen. Den ger dock inte intrycket av att vara särskilt framtidscentrerad och 
det närmaste man kommer en definition av mål är förmodligen preciseringen av fem 
utvecklingsområden som presenteras på ett mycket kortfattat och närmast kryptiskt sätt. 
En av dessa fem punkter är ”tillgänglighet” och en annan ”Skolbibliotek åt alla elever” 
(ibid., s. 5). Med dessa mycket få och vaga framtidsvisioner kan man undra om en 
uppföljning av planen överhuvudtaget är möjlig och hur den i så fall skulle kunna 
utformas. Ytterligare en text som är i avsaknad av mål som går att följa upp med 
nyckeltal är Bengtsfors plan (Bengtsfors kommun 2015). Den liknar Strömstads plan i 
den meningen att den är beskrivande och väldigt nutidscentrerad. Även i denna plan är 
det svårt att finna konkreta mål för den lokala biblioteksverksamheten. Vanligt 
förekommande i texten är däremot generella föresatser likande de som återfinns i 
bibliotekslagen såsom till exempel bibliotekets plikt att ”Främja läs- och 
språkutveckling genom läsfrämjande insatser” (ibid., s. 5). Det framgår dock av texten 
att tanken är att den ska utvärderas ”årligen” (ibid., s. 5). Dessutom ägnas ett helt kapitel 
åt verksamhetsstatistik som enligt texten möjliggör ”jämförelser, kvalitetsuppföljningar 
och uppföljning av biblioteksplanen över tid/ plats/ målgrupp/ syfte” (ibid., s. 8f.). I 
planen återfinns dock inga nyckeltal och inte heller förtäljs det vilken funktion 
statistiken förväntas fylla i en eventuell uppföljning. Melleruds biblioteksplan erbjuder 
en något större konkretion än Bengtsfors plan i den mening att samtliga mål är tidssatta 
(Melleruds kommun u.å., passim). De flesta av dessa mål har dock formulerats på ett 
sådant sätt att de svårligen kan följas upp med hjälp av nyckeltal. Ett exempel på det är 
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följande målsättning: ”Utveckla det mångkulturella biblioteket och uppmärksamma 
minoritetsgrupper. Det innebär att erbjuda olika grupper oavsett språk och etnicitet ett 
bredare utbud” (ibid., s. 3). En annan av de många texter som innehåller mål som 
svårligen kan följas upp med hjälp av nyckeltal är Essungas biblioteksplan (Essunga 
kommun 2015). Planen innehåller tre mål som lyder som följer: 

Essunga folkbibliotek ska utvecklas så att vi har ett tidsenligt 
bibliotek. Detta sker i samverkan med andra kommuner.  

Självutlåning och möjlighet att låna media under obemannade 
sammankomster i biblioteket införs under 2016. Förutsättningar 
för ett mer tillgängligt bibliotek avseende öppettider undersöks 
(meröppet bibliotek).  
 
Bibliotekets del i ett framtida kommunalt digitalt servicecenter 
utreds.  
(ibid., s. 5)  
 

I textstycket som beskriver hur uppföljningen ska ske uppdagas det dock att det finns 
mål för biblioteksverksamheten som inte ingår i biblioteksplanen: ”Uppföljning av 
biblioteksplanen sker genom Stratsys (kommunens kvalitetsredovisningssystem) (ibid., 
s. 3). Där finns också mål och aktiviteter som sätts utifrån riktlinjerna i Essunga 
kommuns biblioteksplan och följs upp årsvis” (ibid., s. 3). Vad gäller uppföljningen 
hänvisar texten alltså, efter vad jag förstår, till ett kvalitetsredovisningssystem.  
Essungas biblioteksplan är långt ifrån den enda planen som vad gäller uppföljningen 
hänvisar läsarna till externa dokument eller datasystem. Detta är även fallet med bland 
andra Lysekils plan (Lysekils kommun 2016). Det förefaller, att döma av följande 
textstycke, som om det inte är Lysekils biblioteksplan utan den kompletterande 
verksamhetsplanen som kommer att vara föremål för uppföljning: ”Biblioteksplanen 
skall verka som en utgångspunkt för bibliotekens praktiska arbete, vilket årligen 
kommer att formuleras i en konkret verksamhetsplan som kommer att följas upp och 
utvärderas” (ibid., s. 5). Även Kirunas biblioteksplan verkar signalera att en uppföljning 
av själva biblioteksplanen inte kommer att genomföras (Kiruna kommun 2016). Att 
döma av texten är det istället en verksamhetsplan som kommer att bli föremål för en 
uppföljning: ”Årliga verksamhetsplaner för biblioteksverksamheten, som anger 
konkreta åtgärder och tidsplan skall utarbetas med biblioteksplanen som utgångspunkt. 
Uppföljning sker i den årliga verksamhetsberättelsen” (ibid., s. 2).  Detta förklarar 
möjligen också varför biblioteksplanen, som visserligen inkluderar en mängd nyckeltal, 
ägnar ett mycket stort utrymme åt lägesbeskrivningen av verksamheten. Det verkar, i 
mina ögon, som om några konkreta mål för verksamheten inte formuleras i texten vilket 
i sin tur leder till att den svårligen är uppföljningsbar. Ytterligare en plan som vad gäller 
utvärderingen hänvisar till andra dokument är Ljusnarsbergs biblioteksplan 
(Ljusnarsberg kommun 2016). Planen definierar sex ”utvecklingsområden” (ibid., s. 3). 
Det framgår av texten att dessa ska kunna följas upp men att förutsättningarna som 
behövs för detta kommer att skapas i ett senare skede: ”För att kunna följa 
måluppfyllelsen ska indikatorer för de olika områdena arbetas fram av verksamheten 
och presenteras i den årliga verksamahetsplanen [sic!]” (ibid., s. 6). Även i Varas plan 
skjuts uppföljningens mätmetoder på framtiden (Vara kommun 2013). I den sägs, efter 
att ha definierat ett antal mål som inte är uppföljningsbara med hjälp av nyckeltal att: 
”Varje nämnd eller motsvarande bestämmer under implementeringsfasen vilka mät- och 
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utvärderingsmetoder man vill använda sig av för att kunna mäta graden av 
måluppfyllelse” (ibid., s. 11) 

Ulricehamns biblioteksplan är en text som är något tvetydig vad gäller uppföljningen 
(Ulricehamns kommun 2016). Textens första sidor klargör visserligen att det är 
”Verksamhetschef Kultur och fritid” som är ansvarig för uppföljningen av planen (ibid., 
s. 1). Därefter signaleras en medvetenhet om skyldigheten att tillhandahålla en 
uppföljningsbar plan: ”I biblioteksplanen ska det vara möjligt att mäta och följa upp 
biblioteksverksamheten. Vi har valt att knyta detta till de grupper som är prioriterade 
samt identifierade. Aktiviteter som ska genomföras för att realisera uppdraget 
specificeras varje år i bibliotekens verksamhetsplaner” (ibid., s. 7). Textstycket i fråga 
kan dock, enligt min mening, upplevas som något dubbeltydigt. Läsaren kan få intrycket 
av att det är biblioteksplanen som ska följas upp men samtidigt förefaller det som om de 
konkreta aktiviteterna som ska genomföras inom ramen för biblioteksplanen, och 
därmed skulle kunna bli föremål för en uppföljning, återfinns i ett annat dokument. 
Direkt efter textstycket om uppföljning presenteras dock ett antal föresatser såsom: 
”Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet.” (ibid., s. 7). Med tanke 
på att dessa meningar följer direkt efter det ovan citerade stycket förefaller det troligt att 
textens författare menar att de är viktiga för planens uppföljning. Det är dock, enligt 
min mening, svårt för läsaren att på egen hand avgöra vilken slags funktion de ska fylla 
vid en eventuell uppföljning. Det skulle kunna vara så att det i själva verket rör sig om 
mål eller indikatorer men det klargörs inte i texten. Sägas bör även att om det rör sig om 
mål så finns det vissa av de som inte är uppföljningsbara med hjälp av nyckeltal såsom 
att det nya stadsbiblioteket ska ”fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats 
för alla” (ibid., s. 7). Det finns dock andra fraser, som till exempel: ”Vi ska ligga över 
genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån” säkerligen skulle kunna följas upp med 
hjälp av statistik (ibid., s. 7). 

Bland de här analyserade planerna går det inte att hitta någon text som uppfyller 
samtliga krav på uppföljningsbarhet. Det finns alltså ingen plan som beskriver när och 
hur uppföljning ska ske, vem som är ansvarig för den och dessutom presenterar mål som 
är uppföljningsbara med hjälp av nyckeltal. Det finns dock några texter, som jag 
upplever kommer närmare en uppfyllelse av dessa krav än de övriga texterna. En av 
dem är Karlsborgs biblioteksplan i vilken följande fastställs: ”Verksamheten enligt 
planen utvärderas årligen. Dels genom årsberättelsen och dels genom dialog mellan 
verksamhet och nämnd. Verksamhetsmålen och nyckeltalen redovisas i 
kvartalsrapporter, i årsredovisningen och genom bibliotekets årliga utvärdering av sin 
verksamhetsplan” (Karlsborgs kommun 2015, s. 6). Bland målen som formuleras i 
texten finns ett antal kvantifierbara, tidssatta mål som kan följas upp med nyckeltal. Det 
sägs bland annat att 80% av barnen mellan 6 och 14 år ska ha ett lånekort (ibid., s. 5). 
Luleås biblioteksplan, som även den uppfyller flera av kriterierna för uppföljning, 
skiljer sig från övriga texter som ingår i studien såtillvida att det är den enda planen som 
berättar om en genomförd uppföljning av den tidigare biblioteksplanen (Luleå kommun 
2015). Dess resultat beskrivs kort och dessutom förklaras vilken betydelse den har haft 
för utformandet av den nu gällande biblioteksplanen (ibid., s. 4). I Luleås biblioteksplan 
definieras mål för de olika delarna av biblioteksverksamheten. Texten beskriver vilka 
aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dessa mål, vem som är ansvarig för 
implementeringen och hur ofta uppföljningen ska äga rum (ibid., ss. 36-60). Texten 
signalerar därmed att det finns en intention att genomföra en uppföljning. Målen i 
planen är ofta tidssatta men inte alltid kvantifierbara vilket skulle kunna försvåra 
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uppföljningen med hjälp av enbart nyckeltal (ibid. passim). Den tredje texten som, 
enligt min mening, i likhet med Karlsborgs och Luleås biblioteksplaner uppfyller flera 
av kraven på uppföljningsbarhet är Mölndals biblioteksplan (Mölndals stad 2015). 
Mölndals plan är en av de texter som ägnar mest utrymme åt temat uppföljning. I texten 
anges vem som är ytterst ansvarig för uppföljningen ”Biblioteksstrategin följs upp i 
respektive förvaltning samt genom en biblioteksstrategisk samverkansgrupp”. (ibid., s. 
1). Vilka förvaltningar det rör sig om avslöjas senare i planen där det också framgår att 
representanter från dessa kommunala nämnder förväntas delta i en grupp som 
gemensamt följer upp biblioteksplanen (ibid., s. 14). Det framgår vidare att denna 
grupp, bland annat, har till uppgift att ”identifiera lämpliga indikatorer” för att kunna 
följa upp strategins åtgärder (ibid., s. 14). Därefter namnger man de olika metoder som 
används och i framtiden ska användas för att genomföra uppföljningen. Det rör sig om 
brukarenkäter; medarbetarenkäter; processuppföljning; kollegial observation och 
självvärdering (ibid., s. 20). Vad gäller de indikatorer som ska användas vid 
uppföljningen klargörs att det finns mål som kan följas upp med nyckeltal. Ett antal 
nyckeltal återfinns också i planen (ibid., s. 20). I detta sammanhang är det dock viktigt 
att påpeka att även om Mölndals biblioteksplan visar sig positiv till användandet av 
nyckeltal så klargörs ej vilken koppling dessa har till verksamhetsmålen och man 
beskriver inte heller exakt på vilket sätt de skulle kunna användas vid uppföljningen av 
planen. De framtida aktiviteter som planeras för biblioteken i kommunen benämns i 
texten inte heller som ”mål” utan återfinns i vissa fall under titeln ”Att göra 2016-2019” 
men även på flera andra håll i texten där aktiviteter som redan genomförs förekommer 
tillsammans med planerade aktiviteter under titeln ”Kartläggning av 
biblioteksverksamheten (ibid., ss. 15-21). Sägas bör även att de målsättningar som 
återfinns under ”Att göra 2016-2019” ibland är mycket vaga i sin formulering vilket 
framgår av följande citat: ”Biblioteken utformar miljöer som stöder läslust, lärande, 
skapande och nyfikenhet” (ibid., s. 12). Detta leder i sin tur till att texten förmodligen 
inte kan följas upp utan hjälp av ett antal indikatorer vilka, som tidigare i detta stycke 
klargjorts, ännu inte definierats. 

Av textgenomgången framgår att de allra flesta planerna som ingår i studien signalerar 
en stark medvetenhet om kravet på uppföljningsbarhet. Ingen av planerna uppfyller 
dock, enligt min mening, samtliga krav på uppföljningsbarhet. Planerna uppfyller högst 
tre av de totalt fyra kraven vad gäller uppföljning, nämligen: mål som kan följas upp 
med hjälp av nyckeltal, uppgifter om vem som är ansvarig för uppföljningen och hur 
och när den ska äga rum. Denna icke överensstämmelse mellan deklarerad intention och 
verkligt genomförd aktion, som här är att förstå som bristen på skapande av 
förutsättningar för uppföljningen av planen, skulle kunna tolkas som ett uttryck för vad 
som i det nyinstitutionella teoretiska ramverket brukar kallas för ” särkoppling” (Weick 
1976). Genom att uppvisa en medvetenhet om skyldigheten vad gäller uppföljningen 
kan organisationerna i fråga ge intrycket av att ”anpassa” sig efter det utifrån 
kommande kravet som ställs på den, för att använda sig av ett av de begrepp Oliver 
myntat (Oliver 1991, s. 152). Meyer och Rowan menar också att organisationer ibland 
använder sig av signaler av denna typ för att inför utomstående ge intrycket av att vara 
en rationellt fungerande enhet och därmed vinna legitimitet (Meyer & Rowan 1977, ss. 
356-359). Bristen på klara indikationer om och detaljrikhet vad gäller beskrivningen av 
uppföljningen av planerna skulle kunna tolkas som ett tecken på att denna del av 
planerna egentligen inte fyller vad Mintzberg kallar för en praktisk utan snarare en 
symbolisk funktion vilket enligt denna teoretiker förekommer när planeringsarbete 
används för att imponera på utomstående (Mintzberg 2000, s. 213f.). Det är i min 
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mening inte alltför vågat att anta att de textstycken som talar om uppföljning skulle 
behöva vara något mer utförliga för att fylla ett verkligt behov av att följa upp planerna i 
fråga.  

Det förekommer, enligt resultatredovisningen, att biblioteksplaner hänvisar till andra 
dokument i vilka förutsättningarna för en uppföljning sägs ges. Detta skulle, för att 
återigen använda sig av ord som härrör från Olivers begreppsvärld, kunna tolkas som ett 
tecken på en ”undvikande” eller möjligen ”utmanande” hållning (Oliver 1991, s. 152). 
Det är med andra ord möjligt att organisationerna genom att hänvisa läsarna till andra 
dokument ”döljer” en brist på anpassning. Det skulle i så fall kunna röra sig om ett slags 
”hyckleri” för att använda sig av Brunssons uttryck (Brunsson 2002, s. 27). Brunsson 
insisterar på att hyckleri ofta är svårt att avslöja och det blir läsarna utan tvivel varse i 
den stund de upptäcker att de behöver ha tillgång till andra dokument eller datasystem 
för att kontrollera om biblioteket uppfyller kravet på uppföljningsbarhet. Man behöver, 
som Brunsson uttrycker det, ha god kännedom om en organisation för att kunna avslöja 
ett eventuellt hyckleri och det är få förunnat (Brunsson 2003, ss. 218-221). 
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6 Slutsats och framtida forskning 

 
I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsens konklusioner. Den 
sista delen av kapitlet behandlar förslag till framtida forskning inom området. 
 
6.1 Slutsats 

 
Resultatet av textanalysen påvisar att de nyinstitutionella teorierna ger upphov till en 
rad tolkningsmöjligheter av biblioteksplanernas innehåll och utformning. I analysen har 
jag funnit spår av ett flertal fenomen som påtalas av de teoretiker som är verksamma 
inom detta forskningsområde. Isomorfism är dock ett av de fenomen som jag inte funnit 
klara tecken för i texterna (Meyer & Rowan 1977, s. 347f.; DiMaggio & Powell 1983, s. 
156). Trots detta vill jag ändå omnämna detta fenomen i slutsatsen eftersom jag delvis 
motiverade mitt strategiska urval av det empiriska materialet med en förmodan om att 
det i texterna eventuellt skulle finnas drag av isomorfism. Resultatredovisningen påvisar 
dock att att det är svårt att enbart med hjälp av det empiriska materialet som föreligger 
och den metod som använts klart bevisa att de likheter jag funnit verkligen härrör från 
en isomorfisk process. Starkast bevis har jag funnit för texternas legitimiserande 
funktion. En av de mer påtagliga indikatorerna för att biblioteksplanerna har en 
legitimerande funktion är att många av texterna uppvisar en intention att representera 
många olika gruppers och enheters intressen. Även det faktum att biblioteksplanernas 
innehåll och utformning till stor del överensstämmer med de krav som ställs på en 
biblioteksplan bidrar förmodligen till den legitimerande processen. Av texterna att döma 
är man generellt sett väldigt mån om att se till att planernas yttre attribut stämmer 
överens med det som krävs av planerna. Bland planerna finns det dessutom över lag en 
stark koppling till bibliotekslagen som manifesteras dels genom att lagen i fråga 
omnämns och/ eller citeras och dels genom att texterna innehållsmässigt återspeglar 
lagen. Att planerna visar en betydande konkordans med de krav som ställs på 
biblioteksplanen tyder, enligt min mening, på att bibliotekens huvudmän antagit det som 
Oliver kallar för en anpassande eller en kompromissande attityd gentemot det 
institutionella tryck biblioteken är föremål för (Oliver 1991, s. 152).  
 
Även om det i planerna finns vissa tecken på att kraven som ställs på texterna inte alltid 
efterföljs till punkt och pricka hittar jag inte mer än några få exempel på enstaka texter 
som i någon mening helt går emot kraven planerna har att svara upp till och därmed 
antar en attityd som Oliver definierar som ”utmanande” (ibid., s. 152). Av 
textgenomgången framgick det, till exempel, att det finns en enda biblioteksplan som är 
en kombinerad kultur- och biblioteksplan. Detta strider helt mot kravet som finns på att 
planerna ska utgöra separata handlingar. Det finns även en rad planer som innehåller 
formuleringar som inte är helt i linje med kraven som ställs på texterna i fråga. Det 
förekommer till exempel i några enstaka fall att alternativa prioriterade målgrupper 
definieras. Att tolka detta som ett klart tecken på att en utmanande attityd antagits 
gentemot kraven som ställs på biblioteksplanerna är dock, enligt min mening, inte helt 
korrekt. Kanske är det snarare ett tecken på en kompromissande attityd eftersom vissa 
av planerna verkar likställa sina egna prioriterade målgrupper med de av lagen 
etablerade särskilda målgrupperna. I de fall detta inträffar är det relativt vanligt att 
texterna signalerar att biblioteken är till för alla samhällsmedborgare och bör anpassas 
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efter deras behov. Det är möjligt att tolka detta som en utmanande attityd gentemot 
kravet på uppmärksamhet av prioriterade målgrupper men det skulle också kunna vara 
ett tecken på en kompromissande attityd. Och att uttrycka en önskan att tillfredställa alla 
samhällsgruppers behov är, som redan sagts i föregående stycke, definitivt ett tecken på 
någon form av legitimisering. 
 
Det tydligaste tecknet på att en kompromiss eller en anpassning till de institutionella 
kraven ägt rum är alltså, som ovan konstaterats, att ett antal obligatoriska element 
återfinns i biblioteksplanen. Det går dock inte att undvika att reflektera över att dessa 
element, även om de är närvarande i många planer, ofta behandlas på ett ytligt sätt. 
Detta och det faktum att det inte alltid blir klart för läsaren vilka mål som definierats 
och än mindre vad som ska göras för att uppnå dessa mål gör att jag får en känsla av att 
vissa av planerna eventuellt fyller en funktion som av Mintzberg betecknas som 
”symbolisk” (Mintzberg 2000, s. 213f.). Att många planer är nutidsorienterade och 
texterna beskrivande i sin utformning förstärker ytterligare detta intryck. Sammantaget 
får alla dessa karakteristika mig att tro att vissa av de här beskrivna planerna uppvisar 
tecken på att det som Brunsson benämner hyckleri förekommer (Brunsson 2002, s. 27). 
Brunsson talar ofta om att ”tomma paroller sällan leder till handling” (ibid., s. 27). 
Beaktar man Brunssons tes och samtidigt tar Mintzbergs teorier i beaktande skulle man 
till och med kunna ledas att tro att biblioteksplanerna i vissa fall snarare är ett slags 
”spel för gallerierna” än ett utslag för en reell planeringsverksamhet. Detta antagande 
stärks ytterligare om man tar Olivers teorier om organisationers kompromissande 
beteende i beaktande (Oliver 1991, s. 152). Den kompromissande attityden är ett 
fenomen som, enligt Oliver, ibland kommer till uttryck genom att organisantionen för 
att ”blidka” den som ställer kravet införlivar institutionella faktorer. Det faktum att 
utsagorna i planen, även om de ger sken av att ha kommit till med syfte att fungera som 
planeringsverktyg, i själva verket inte alltid verkar ha utformats så att de kan fylla denna 
funktion skulle kunna tolkas som ett tecken på vad Brunsson kallar en brist på 
överensstämmelse mellan ”tal och handling” (Brunsson 2002, s. 27). 
 
Även om syftet med uppsatsen inte är att bedöma planernas ändamålsenlighet är det 
omöjligt att efter resultatanalysen inte reflektera kring planernas funktionsduglighet. 
Det faller sig, enligt min mening, helt naturligt att kommentera denna aspekt eftersom 
den nyinstitutionella forskningen samt Mintzbergs hypoteser, det vill säga de teorier 
som ligger till grund för analysen, inbjuder till funderingar om det fenomen som kallas 
för isärkoppling. Om man väljer att använda sig av Brunssons teorier skulle man, enligt 
min mening, kunna tolka planernas vaga formuleringar som ett utslag av vad 
organisationsteoretikern kallar för ”tomma paroller”, det vill säga utsagor som fyller en 
symbolisk funktion snarare än en rent praktisk funktion och som inte nödvädigtvis står i 
direkt korrelation till verksamheten som bedrivs. Som vi tidigare sett menar ju Brunsson 
att detta kan ske när en organisation försöker vara många olika grupper eller enheter till 
lags (Brunsson 2002., ss. 19-31). Resultatanalysen har ju mycket riktigt också uppvisat 
att det finns prov på att många planer försöker tilltala diverse olika grupper och enheter. 
Enligt min mening finns det alltså bland texterna som analyserats vissa tecken på att det 
i några fall skulle kunna förekomma en löskoppling mellan den planering som sker för 
internt bruk och den som äger rum för externt bruk. Det som får mig att tro att det skulle 
kunna existera en särkoppling mellan den planeringsverkamhet som reflekteras i 
biblioteksplanerna och den verksamhetsdrivande planeringsverksamheten är, enkelt 
uttryckt, att det i mina ögon i vissa fall verkar osannolikt att alla biblioteksverksamheter 
skulle kunna drivas huvudsakligen utifrån de styrdokument jag här tagit del av. Det som 
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ger mig intrycket att det kan förhålla sig på det sättet är det faktum att några av 
biblioteksplanerna, trots att de inkorporerar många av de element som är obligatoriska, 
är väldigt beskrivande och nutidscentrerade. Som framgår av resultatredovisningen 
finns det bland texterna ett konkret exempel på en plan vars giltighetsperiod förlängts 
utan att innehållet för den skulle verkar ha modifierats. Att döma av texten är planen 
baserad på en omvärldsanalys genomförd långt bak i tiden och de mål som återfinns i 
planen var avsedda att uppfyllas redan under biblioteksplanens första giltighetsperiod. 
Det förefaller mig därför inte troligt att planen i fråga utgör grunden för det strategiska 
arbetet i kommunen. Ytterligare en fingervisning om att biblioteksplanerna i vissa 
kommuner kanske inte utgör det viktigaste strategiska dokumentet är att många av 
texterna hänvisar till andra dokument, till exempel verksamhetsplaner, när det blir tal 
om konkreta anvisningar om framtida strategier. De vaga målformuleringarna och den 
oprecisa beskrivningen av framtida aktiviteter som förekommer i vissa planer skulle 
också det kunna tolkas som ett tecken på att texterna i fråga svårligen kan utgöra 
huvudinstrumentet i verksamheternas planeringsarbete.  
 
I detta sammanhang kan jag dock inte nog undertstryka att det rör sig om hypotetiska 
antaganden från min sida eftersom de tecken jag funnit på att en eventuell särkoppling 
existerar snarare är att betrakta som indicier än som bevis. Av mitt resonemang att döma 
kan det vidare förefalla som att jag drar en parallell mellan vaghet och brist på 
funktionalitet. Jag vill dock understryka att jag inte menar att de vaga formuleringar jag 
funnit i vissa av biblioteksplanerna nödvändigtvis betyder att texterna är 
funktionsodugliga ur ett planeringsmässigt perspektiv. Men om man godtar de 
lagstadgade kraven och Kungliga Bibliotekets rekommendationer som norm och 
samtidigt tar de teorier som här använts i beaktande verkar det rimligt att tolka vagheten 
som ett tecken som tyder på en eventuell isärkoppling. Samtidigt är det viktigt att 
understryka att texternas vaga utformning inbjuder till en rad olika 
tolkningsmöjligheter. Som redan klargjorts skulle det kunna tolkas som ett tecken på 
isärkoppling men likaväl skulle det kunna förstås som ett tecken på det som inom det 
nyinstitutionella teoretiska ramverket kallas för ett imiterande beteende. Enligt min 
mening skulle vagheterna som återfinns i vissa av planerna kunna tolkas som ett bevis 
på att en imitation av bibliotekslagen ägt rum. Eftersom bibliotekslagen är en ramlag 
som inte detaljstyr biblioteksverksamheten är den relativt allmängiltig i sin utformning. 
Som vi sett i resultatredovisningen håller sig många biblioteksplaner på samma 
generella nivå som lagen. Biblioteksplanerna återspeglar i denna mening den vaghet 
som finns i ramlagen. Många biblioteksplaner repeterar, dessutom, ibland till och med 
ordagrant, de mål som fastställs i lagen men i de analyserade texterna framgår det sällan 
närmare hur den lokala verksamheten ska organiseras för att förverkliga de minimikrav 
lagen ställer på biblioteken. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att om det 
nu rör sig om ett imiterande beteende så är detta, enligt vad jag förstår, förmodligen inte 
ett tecken på isärkoppling utan skulle snarare kunna tolkas som ytterligare ett bevis för 
att planerna i fråga har en koppling till bibliotekslagen. Vagheten skulle även kunna 
vara ett tecken på att någon slags kompromiss ägt rum. I resultatredovisningen har jag 
berättat att många av biblioteksplanerna förefaller ha en legitimiserande funktion. 
Kanske är det helt enkelt så att de vaga formuleringar som återfinns i vissa av planerna 
är ett resultat av att dessa texter försöker tillfredsställa krav och förväntningar som 
härrör från många olika håll. 
 
De vagheter som återfinns i en ansenlig del av planerna skulle alltså, med hjälp av de 
teorier som här använts, kunna tolkas som ett tecken på särkoppling eller som ett prov 
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på att ett imiterande beteende förekommit. Men bristen på detaljrikedom och eventuella 
vagheter skulle även kunna ha att göra med att det institutionella kravet inte är särskilt 
starkt. Organisationers svar beror ju, enligt Oliver, på vilka normer och krav som 
förväntas uppfyllas och hur det institutionella kravet utövas (Oliver 1993, s. 160). 
Tidigare har jag redogjort för den villkorsbundna resursallokeringen som är knuten till 
ett enda krav nämligen att kommunerna i fråga ska förfoga över en giltig biblioteksplan. 
Resursallokeringen i fråga verkar, enligt vad jag tidigare förklarat, inte vara avhägig av 
biblioteksplanernas innehåll och utformning. Detta stöder antagandet om att planernas 
utformning präglas av ett institutionellt krav som inte är alltför starkt eller  ”tvingande”. 
Enligt Oliver bestäms ju ibland organisationers svar på ett institutionellt tryck av den 
ekonomiska vinningen som uppnås vid eftergift för det nämnda trycket (ibid., ss. 159-
172). Ju mindre beroende en organisation är av kravställaren desto troligare är det att 
den ohörsammar de krav som ställs på den menar Oliver.  
 
Genom textanalysen har jag alltså inte kunnat säkra några entydiga, klara bevis på att 
det verkligen förekommer någon form av särkoppling eller hyckleri. Brunsson hävdar ju 
också, mycket riktigt, att det han kallar för hyckleri är ett fenomen som i regel är 
mycket svårt att avslöja (Brunsson 2003, ss. 218-221). Detta har, enligt Brunsson, att 
göra med att det behövs en mycket god insikt i organisationen i fråga för att kunna röja 
ett eventuellt hycklande beteende. I min mening hade jag därför behövt ha tillgång till 
information för att kontrastera de uppgifter som framkommit vid analysen av 
biblioteksplanerna. Det har ju i resultatanalysen vid ett flertal tillfällen framkommit att 
avsaknaden av information utöver den som förekommer i biblioteksplanerna ibland 
gjort det mycket svårt att bedöma om de krav som ställs på texterna i fråga uppfylls 
eller ej. Det har till exempel inte i samtliga fall varit möjligt att enbart med hjälp av 
texten sluta sig till om de här analyserade biblioteksplanerna är politiskt antagna eller ej. 
I detta sammanhang är det också viktigt att framhäva att även om de allra flesta planer 
uppvisar tecken på: att en anpassande attityd antagits; att legitimiserande element är 
vanligt förekommande och att det finns vissa indicier på att det kan förekomma en viss 
mån av hyckleri så finns det även enstaka planer som uppvisar tecken på brist av 
hyckleri. Det finns till exempel en biblioteksplan som visserligen uppfyller kravet på att 
skolbibliotek ska omnämnas i texten men som enbart nämner denna bibliotekstyp för att 
konstatera att det i kommunen inte finns något bibliotek av detta slag. Texten röjer inte 
heller några konkreta planer på att utveckla ett skolbibliotek. Detta exempel är verkligen 
ett undantag som bekräftar regeln. Visserligen talar texten om skolbibliotek och i den 
meningen uppfylls kravet på att skolbibliotek ska ingå i planen. Däremot vittnar 
biblioteksplanen om en avsaknad av skolbibliotek i kommunen vilket enligt gällande lag 
inte är i sin ordning eftersom det är obligatoriskt att erbjuda denna form av 
biblioteksverksamhet i samtliga kommuner. Det eventuella trotset består alltså snarare i 
att det saknas en koppling till bibliotekslagen i den mening att lagen på denna punkt inte 
efterföljs i kommunen än att skolbiblioteksverksamheten inte kontempleras i 
biblioteksplanen. Författarna till planen gör inte någon ansats att dölja det faktum att 
delar av den obligatoriska verksamheten inte äger rum. Det verkar alltså i detta konkreta 
fall röra sig om en total avsaknad av hyckleri. I detta sammanhang är det dock på sin 
plats att återigen poängtera att uppsatsens syfte aldrig har varit att undersöka hur de 
praktiskt används, det vill säga om ”tal och handling” överensstämmer i den mening att 
de verksamhetsmål som etableras i texterna verkligen genomförs i praktiken. Att ett 
obligatoriskt element utelämnas ur en biblioteksplan betyder alltså inte nödvändigtvis 
att biblioteket inte bedriver en tillfredställande verksamhet utan ska, enligt min mening, 
enbart tolkas som att verksamheten i fråga inte återspeglas i det strategiska dokumentet. 
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Den känsla som efter analysen överväger är dock, som tidigare sagts, att de som står 
bakom de analyserade planerna verkar måna om att anamma de krav som ställs eller 
åtminstonne arbetar för att läsaren ska få en känsla av att rekommendationerna vad 
gäller texternas innehåll och utformning efterföljs. Denna brist på motstånd inför de 
krav som ställs på biblioteksverksamheterna kan, om man tar Olivers teorier i 
beaktande, ha en rad olika orsaker. En faktor som kan inverka är, enligt Oliver, 
förekomsten av ett lagligt tvång vilket som jag tidigare förklarat existerar sedan flera år 
tillbaka (Oliver 1993, ss. 159-172). Även medvetenheten om den ekonomiska vinning 
som uppnås om kraven uppfylls kan, enligt Mintzberg, vara av betydelse i detta 
sammanhang (Mintzberg 2000, s. 213). Mintzberg menar även att planeringen när den 
genomförs för att uppfylla ett krav som kommer ”uppifrån” och är villkorligt kopplat till 
resursallokering ofta fyller främst en symbolisk funktion. Textanalysen har ju avslöjat 
att det till och med finns någon enstaka plan i vilken det statliga stödet för bokinköp 
omnämns som en bidragande orsak till textens uppkomst vilket skulle kunna bekräfta 
relevansen av Mintzbergs teori. I detta sammahang är det dock viktigt att relativisera 
kravställarens inflytande över biblioteksplanerna. Det är viktigt att komma ihåg att de 
allra flesta kommunerna i de tre länen som ingår i studien, trots att lagen kräver det och 
trots att det finns en resursallokering kopplad till kravet, faktiskt inte förfogade över en 
giltig biblioteksplan när det empiriska materialet till denna uppsats samlades in. Även 
om inte textanalysen i sig bevisar det har jag alltså ändå genom genomförandet av 
studien funnit belägg för att det institutionella kravets styrka eventuellt är måttlig. Men 
jag utesluter inte möjligheten att det även skulle kunna var så att det institutionella 
kravets styrka är betydande men att motståndet mot biblioteksplaner är stort vilket leder 
till att relativt få kommuner uppfyller kravet. Alltså att bibliotekens huvudmän uppvisar 
det som Oliver kallar för en utmanande attityd gentemot kravet på biblioteksplaner 
(Oliver 1991, s. 152). Jag kan dock inte nog betona att även om det teoretiska ramverk 
som här använts och som vi ovan sett erbjuder en rad olika tolkningsmöjligheter så är 
det återigen omöjligt att sluta sig till hur det verkligen förhåller sig enbart med hjälp av 
det empiriska materialet och den metod som här använts.  
 
Det är också viktigt att understryka att även om det skulle vara så att vissa av planerna 
är ett utslag för hyckleri, särkoppling eller en planering som fyller främst en symbolisk 
funktion så bör detta inte, enligt de teorier som här använts, nödvändigtvis tolkas som 
ett tecken på att de inte fyller någon funktion överhuvudtaget. Mintzberg ställer sig 
visserligen kritisk till planering som inte har en klar verksamhetsutvecklande funktion. 
Brunsson menar, å sin sida, att det han kallar hyckleri och som jag tror förekommer i 
vissa av biblioteksplanerna kan användas som en strategi för att tillfredsställa flera olika 
intressen och därmed hjälpa organisationerna som står bakom dem att överleva. Och en 
mer praktisk funktion än det får man leta efter. 
 
I detta sammanhang vill jag betona att jag, som redan tidigare sagts, inte gör anspråk på 
att kunna generalisera dess resultat. Det handlar om en undersökning genomförd med en 
kvalitativ metod och med ett empiriskt material som samlats ihop med hjälp av en 
strategisk urvalsmetod. Jag vet alltså inte om de biblioteksplaner som här analyserats är 
representativa för de svenska lokala biblioteksplanerna. Det är också viktigt att påpeka 
att även om jag försökt etablera neutrala kriterier för analysen av det empiriska 
materialet så går det inte att komma ifrån att det rör sig om en personlig tolkning av 
resultaten. Jag anser dock, trots den eventuellt begränsade generaliserbarheten, att 
uppsatsens syfte är uppfyllt och att den uppvisar en tillfredställande validitet. Det 
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teoretiska ramverket som här använts underlättar, enligt min mening, förståelsen av 
biblioteksplanernas utformning och innehåll. Genom att studera biblioteksplanernas 
utformning och innehåll i förhållande till de krav som ställs på dem kan man delvis 
utläsa vilken respons som ges på det institutionella trycket. De nyinstitutionella 
teorierna är relevanta som analysinstrument och fungerar som inkörsport för en rad 
olika möjliga tolkningar av bibliotekens svar på det institutionella tryck de utsätts för i 
form av kraven relaterade till biblioteksplaner. Jag har genom textanalysen funnit 
tecken på att det i biblioteksplanerna förekommer diverse fenomen som definieras av 
forskare inom den nyinstitutionella teorins tradition däribland legitimiserande processer 
och hyckleri respektive särkoppling. Det går alltså, enligt min mening, att finna en 
förklaring till biblioteksplanernas utformning och innehåll med hjälp av 
nyinstitutionella teorier. Men resultaten av analysen påvisar också att den teoretiska 
referensramen ger upphov till en rad olika tolkningsmöjligheter. I vissa fall är det 
omöjligt att sluta sig till en entydig tolkning och inte sällan ger analysresultaten upphov 
till många nya frågeställningar.  
 
6.2 Framtida forskning 

 
För att komma till mer definitiva konklusioner skulle det därför vara intressant att 
utvidga forskningen inom detta område. Denna uppsats som syftar till att, med avstamp 
i nyinstitutionella teorier, försöka förklara biblioteksplanernas utformning och innehåll 
studerar ju i första hand de strategiska dokumenten för att besvara denna fråga. För att 
komma vidare och fördjupa kunskapen skulle det, enligt min mening, vara värdefullt att 
noggrannare undersöka kontexten i vilken biblioteksplanerna utvecklas. Det har under 
analysen av texterna framkommit att det finns vissa aspekter som inte går att fastställa 
enbart med hjälp av en textanalys av planerna i fråga. Det är helt enkelt svårt att komma 
till entydiga konklusioner med det metodval som gjorts och det empiriska material som 
valts ut. I uppsatsen har jag huvudsakligen koncentrerat mig på resultatet av det 
institutionella trycket i form av krav på biblioteksplaner. Det skulle därför även vara av 
vikt att inhämta bättre kunskap om hur detta tryck utövas. I nuläget är produktionen av 
vetenskapligt material om denna fråga i det närmaste obefintlig. Mig veterligen finns 
det till exempel ingen forskning gjord om huruvida en indragning av inköpsstödet 
använts som repressalie vid avsaknad av biblioteksplan.   
 
Det skulle enligt min mening vara av stort värde att närmare granska den 
beroendeställning som eventuellt uppstår av den villkorsbundna resursallokeringen. Allt 
detta för att bättre förstå bibliotekens svar på kraven på biblioteksplanernas 
obligatoriska existens samt dess utformning och innehåll. Slutligen anser jag även att 
det skulle behövas ytterligare forskning om hur planerna används i 
biblioteksverksamheterna. Det handlar ju i slutändan om texter som kan klassas som 
bruksdokument och därför tycker jag att det skulle vara intressant att veta om de fyller 
en praktisk funktion i verksamhetsutvecklingen.  
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