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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine in what way the 

introducing of library plans in three municipalities have affected 
the work in library organizations.  

 
We base our study on a new institutionalist perspective, which 
focuses on changes in organizations from a social and 
interpretative perspective. By using this theoretical framework, it 
is possible to study how interpersonal relations affect the 
development in library organizations.  

  
Through qualitative interviews with ten librarians, we investigate 
how the establishing of library plans has influenced, and been 
influenced by, the library field and by the environment, i.e. 
politicians and the public. Further, this thesis investigates whether 
the library plans are articulations of traditional values and norms 
of the field, or if the plans have implied new ideas in the daily 
work.  

  
We observe that it is of decisive importance who initiates the 
establishing process of the plans, and that communication with 
politicians is crucial in the working process. The library work in 
the investigated municipalities is directed by institutionalized 
norms, values and routines, which are articulated in the library 
plans. Our study shows that this articulation works in two different 
ways. In one aspect it reinforces the institutionalization and has a 
legitimizing function. In another aspect, it has a limiting impact on 
the library’s ability to environmental adaptation and organizational 
change of a revolutionary nature. 
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1 Inledning 
 
De moderna svenska folkbiblioteken har växt fram sida vid sida med den svenska demokratin 
och har burit med sig modernitetens ideal, som rationalitet, enkelhet och standardisering, 
genom hela sin levnad. Hur biblioteken har arbetat för att uppnå sina ideal har varierat genom 
historien. Skiftande samhälleliga behov och trender har gjort att biblioteken erbjudit olika typ 
av service vid olika tidpunkter.1 I dagens samhälle, där hot om nedskärningar inom 
kulturverksamheten alltid finns, måste biblioteken kommunicera och argumentera för sin 
verksamhets betydelse, och samtidigt anpassa sig till samhällets förändrade krav. Detta 
innebär att biblioteken, för att kunna lägga sina insatser och resurser på rätt nivå, måste ha en 
medvetenhet om befolkningens sammansättning, utbildningsnivå och sociala förutsättningar.  
 
Den 1 januari 2005 trädde § 7a2 i bibliotekslagen i kraft. Detta tillägg syftade till att öka de 
lokala bibliotekens medvetenhet om invånarnas specifika behov, vilket på sikt skulle innebära 
en kvalitetshöjning av verksamheten. Förhoppningen med lagstiftningen var även att ett 
utökat samarbete mellan bibliotek, på lokal, regional och statlig nivå, skulle medföra en 
förbättrad service för bibliotekets användare.  
 
Ett och ett halvt år efter att § 7a hade tillkommit i bibliotekslagen, i oktober 2006, hade enligt 
Svensk Biblioteksförening endast 65 av landets 290 kommuner (22,4 %) en antagen och 
aktuell biblioteksplan.3 Detta faktum gör att frågor uppstår om hur prioriterat upprättandet av 
biblioteksplaner är i landets kommuner. Det finns dock uppgifter som tyder på att 
upprättandet av biblioteksplaner är ett tidskrävande arbete som fordrar nytänkande och att 
tidsfördröjningen är försvarbar. Arbetsprocessen anses dessutom i sig själv ha stor betydelse 
för bibliotekens verksamhet. Gunilla Konradsson Mortin, bibliotekschef i Malmö, har i en 
artikel i Biblioteksbladet rentav betonat att processen i upprättandet av planen, och den 
politiska förankringen är viktigare än det färdiga dokumentet.4  
 
Trots att biblioteksverksamheten regleras i lagar och trots att dess betydelse artikuleras tydligt 
i styrdokument, måste biblioteken i många kommuner med ansträngd ekonomi kämpa för att 
verksamheten ska hålla en kvalitet som är tillräckligt god för att motivera deras existens. 
Lagändringen, som säger att varje kommun ska upprätta en biblioteksplan, är ett sätt att 
förbättra biblioteksverksamhetens kvalitet, att anpassa utbud och tjänster efter 
kommuninvånarnas behov och att förbättra samarbetet inom det allmänna biblioteksväsendet.5 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö: 
Polyvalent AB. s. 171-174. 
2 För en närmare förklaring, se avsnitt 2.1 och 2.2. 
3 Harnesk, Jakob (2006). Sveriges kommuner, län för län - biblioteksplaner och lokala rapporter. Stockholm: 
Svensk Biblioteksförening. Tillgänglig: http://www.biblioteksforeningen.org/  
4 Harnesk, Jakob (2006). ”Biblioteksplaner. Ingen prioriterad fråga i kommunerna”, Biblioteksbladet 2006; 1; 14 
–15. 
5 Forslund, John Erik (2003). Om biblioteksverksamheterna. Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 
Stockholm: Fritzes. (Ds: departementserien, 2003:66). Även tillgänglig som: 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/728. s. 97, 103-105. och Almerud, Peter (2005). Biblioteksplaner: från 
bibliotekslag till biblioteksplan. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. s. 34-37. 
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1.1 Bakgrund 
 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med kommuner där biblioteksverksamheten har 
fungerat mindre bra, och där upprättandet av en biblioteksplan skulle kunna tillföra mycket i 
verksamhetens organisation och kvalitet. Vi har även sett exempel på hur biblioteksplaner har 
upprättats och godkänts i kommunfullmäktige, för att sedan helt ignoreras i politiska 
sammanhang. Dessa iakttagelser har väckt intresse hos oss att undersöka hur arbetet med 
biblioteksplaner kan skilja sig åt, hur detta arbete har påverkat biblioteksverksamheten, samt 
vilken funktion det färdiga styrdokumentet har i det dagliga arbetet.  
 
Biblioteksplaner är ett relativt nyinrättat styrdokument och mycket lite har skrivits om hur 
dessa påverkar biblioteksverksamheten. Vår uppsats är en komparativ studie av hur tre 
kommuner har arbetat med biblioteksplanerna, och hur detta arbete har påverkat respektive 
verksamhet. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I denna uppsats frågar vi oss vilken funktion upprättandet av en biblioteksplan har för 
verksamheten. Har upprättandet av planen medfört förändringar i biblioteksarbetet? Är 
biblioteksplanerna produkter av biblioteksverksamhetens institutionaliserade värderingar och 
normer, och ges det utrymme för nytänkande? Är biblioteksplanen ett för verksamheten 
legitimerande dokument? 
 
Genom att jämföra tre kommuner vill vi undersöka hur diskussioner och tankegångar som 
uppstår under upprättandet av en biblioteksplan påverkar bibliotekspersonalen och 
verksamheten de bedriver, samt vilket inflytande aktörer utanför biblioteksfältet har i 
upprättandet av planen, t.ex. hur politiker påverkar verksamheten. Vidare är det intressant att 
undersöka hur upprättandet av biblioteksplaner har påverkats av folkbiblioteksfältet6, och hur 
de upprättade planerna i sin tur inverkar på fältet.  
 
 
1.2.1 Syfte  
 
Uppsatsens syfte är att ur ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka hur upprättandet av 
biblioteksplaner har förändrat arbetet inom berörda biblioteksorganisationer.  
 
 

1.2.2 Frågeställningar  
 
För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Har biblioteksplanerna gjort att det blivit lättare för bibliotekets organisation att hävda 
sin funktion och sina intressen gentemot politiker och samhälle?  

• Har allmänheten fått större möjlighet att påverka biblioteksverksamheten? 

                                                 
6 För en förklaring av organisatoriskt fält, se avsnitt 1.4 alt. 4.1.2 
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• Hur har utvecklandet och upprättandet av biblioteksplaner i våra tre kommuner 
påverkats av folkbiblioteksfältet?  

• Vilka tendenser kan urskiljas gällande hur biblioteksplaner i olika kommuner har 
påverkat folkbiblioteksfältet?  

• Artikulerar biblioteksplanerna redan institutionaliserade värderingar och normer, eller 
har arbetet med och upprättandet av planerna inneburit formulerande av nya idéer och 
arbetssätt som ännu inte är institutionaliserade? 

 
 
1.2.3 Problemavgränsning 
 
Uppsatsens undersökning är geografiskt avgränsad till att omfatta tre mindre, sydsvenska, 
inlandskommuner, som har biblioteksplaner antagna av respektive kommunfullmäktige. Vi 
vill understryka att undersökningen inte är en utvärdering av biblioteksplanernas funktion, 
utan en studie av hur arbetet med biblioteksplaner kan inverka på biblioteksverksamheten. 
Uppsatsen fokuserar således arbetsprocessen i högre grad än resultatet. Att undersöka 
arbetsprocessen innebär att jämföra de olika kommunerna i avseenden som vem som har 
initierat arbetet, vem som är ansvarig för vad, och vilka som är delaktiga i arbetet. 
 
 
1.3 Ämnets relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen 
 
Flera kommuner är ännu inte färdiga i arbetet med sina biblioteksplaner, medan andra ska 
påbörja revideringsarbetet. En ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om omgivningens 
påverkan på verksamheten förbättrar möjligheten att förutse förändrade behov hos 
användarna. Detta innebär i sin tur en ökad beredskap för organisationsförändring och 
anpassning till omgivningens krav. En ökad insikt i hur miljön - och då främst den politiska - 
påverkar organisationen, kan underlätta för enskilda kommuner att förutse och motverka 
problem i upprättandet och implementerandet av biblioteksplanen.  
 
 
1.4 Definitioner av begrepp  
 
I detta avsnitt redogör vi för hur begrepp som förekommer frekvent i uppsatsen definieras och 
används i uppsatsens kontext. 
 
Bibliotek/Folkbibliotek 
Bibliotek används synonymt med folkbibliotek. 
 
Institution 
Institution är en samhällsvetenskaplig term som avser normers och reglers strukturerande 
inverkan på det mänskliga beteendet. En institution kan även omfatta materiella ting, som 
byggnader och redskap av olika slag, samt kommunikationssystem. Exempel på sociala 
institutioner är familjen och staten, vetenskapen och konsten. 7 
 
Institutionalism 
Institutionalismen fokuserar på en organisations existerande strukturer. Dessa anses bygga på 
                                                 
7 Brante, Thomas (1992). Institution. Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 9. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 
s. 494. Läs mer i avsnitt 4.1.1 
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normer, regler och roller, som i sin tur utgör en organisations identitet och värdegrund. De 
sociala reglerna, som ofta är outtalade, styr organisationens verksamhet i högre grad än 
rationellt uppställda mål. Institutionalismen har två övergripande inriktningar, traditionell 
institutionalism och nyinstitutionalism.8  I denna uppsats tillämpas ett nyinstitutionellt 
perspektiv.  
 
Isomorfism 
Det nyinstitutionella begreppet isomorfism åsyftar en organisations strävan att till sin struktur 
efterlikna andra organisationer, för att på så sätt öka sin legitimitet och stärka sin position i 
samhället.9  
 
Nyinstitutionalism/Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionalismen är en teori utvecklad ur institutionalismen. Den nyinstitutionella teorin 
undersöker hur sociala kontexter och relationer påverkar en organisations verksamhet.10 
 
Organisation 
I denna uppsats har termen organisation en allmän betydelse, som avser ett företags eller en 
förvaltnings planering och disposition av den egna verksamheten. Denna planering avser ofta 
hierarkier inom verksamheten, avsedda att legitimera och effektivisera arbetsmoment i form 
av bl.a. beslutsfattande och kontroll.11  
 
Organisatoriskt fält 
Begreppet fält etablerades från början av sociologen Pierre Bourdieu. Ett organisatoriskt fält 
består av ett flertal interagerande organisationer med liknande verksamhet, som styrs av 
samma intressen, normer och regler. De biblioteksorganisationer som undersöks i denna 
uppsats tillhör folkbiblioteksfältet.12 
 
Plan/Biblioteksplan 
Biblioteksplanen är ett styrdokument för verksamheten, som sedan 1 januari 2005 enligt lag 
måste upprättas för alla biblioteksverksamheter. ”Plan” omnämns i uppsatsen i betydelsen 
”biblioteksplan”, då det av sammanhanget är tydligt att det är biblioteksplanen som avses.  
 
 
1.5 Uppsatsens disposition  
 
I uppsatsens första kapitel ges en kort bakgrund till uppsatsen. Vidare presenteras syfte och 
frågeställningar, följda av ett definitionsavsnitt där begrepp som förekommer ofta i uppsatsen 
förklaras. I kapitel två följer en presentation av historiken bakom tillägget § 7a i 
bibliotekslagen, som påbjuder landets kommuner att upprätta biblioteksplaner. I uppsatsens 
tredje kapitel finns en kort redogörelse för tidigare forskning, där det bl.a. visas hur det 
nyinstitutionella perspektivet tidigare har använts inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Kapitel 4 innehåller en presentation av våra teoretiska 
utgångspunkter, som i detta avsnitt även relateras till folkbiblioteksverksamheten. Våra 

                                                 
8 Audunson, Ragnar (1996). Change processes in public libraries: A comparative project within an 
institutionalist perspective. Oslo: Högskolan i Oslo. s. 22. Läs mer i avsnitt 3.2 
9 Läs mer i avsnitt 4.1.3 
10 Läs mer i avsnitt 4.1 
11 Organisation (1994). Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 14. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. s. 480. Läs 
mer i avsnitt 4.1.1 
12 Läs mer i avsnitt 4.1.2 
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metodologiska ställningstaganden beskrivs och motiveras i uppsatsens femte kapitel. Detta 
följs i kapitel 6 av en presentation av undersökningens resultat. Resultaten analyseras i 
uppsatsens sjunde kapitel, där även undersökningens slutsatser presenteras. Dessa diskuteras 
sedan i kapitel 8, under rubriken ”Slutdiskussion”. Förslag till vidare forskning presenteras i 
det nionde kapitlet, medan kapitel 10 består av en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 
Uppsatsen avslutas med en referenslista. 
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2 Historik 
 
Sedan den 1 januari 2005 är kommuner och landsting enligt bibliotekslagens § 7 skyldiga att 
upprätta biblioteksplaner, vars främsta syfte är att bättre strukturera biblioteksverksamheten, 
öka samverkan mellan bibliotek, främja utveckling och göra biblioteken bättre rustade att 
möta framtidens behov. Svensk biblioteksförening definierar begreppet biblioteksplan enligt 
följande: 
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av 
det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 
Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta 
biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.13 

 
En annan definition har framarbetats av Kulturutskottet: 
 

Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan för 
viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan. 14 
 

Dessa båda definitioner är tämligen olika, då den ena betonar vikten av att utreda behovet av 
biblioteksverksamhet i en kommun ur olika perspektiv, och den andra betonar betydelsen av 
att förbättra förutsättningarna till samverkan. Båda definitionerna förklarar dock 
biblioteksplanens beskrivande funktion, där biblioteksplanen kan sägas redogöra för och 
förklara verksamheten för utomstående. 
 
 
2.1 Bibliotekslagen (1996:1596) 
 
Bibliotekslagen (1996:1596)15 stiftades i syfte att lagfästa vissa grundläggande principer inom 
det allmänna biblioteksväsendet. Omfattande nedskärningar inom biblioteksverksamheten 
under 1990-talets tidigare hälft visade på vikten av att skydda biblioteken, och att med stöd i 
lagen kunna garantera en viss service och skydda verksamheten från alltför drastiska 
besparingar. Lagen har funktionen av en ramlag som reglerar vilka riktlinjer arbetet inom 
biblioteksverksamheten bör följa.16 Sedan lagen trädde i kraft den 1 januari 1997 är 
kommunerna skyldiga att se till att invånarna har tillgång till folkbibliotek och de tjänster som 
dessa erbjuder, i form av bl.a. stöd för läsutveckling, tillgång till anpassade medier och 
avgiftsfria boklån. Från att ha slagit vakt om kommuninvånarnas rätt till tillgängliga 
folkbibliotek har man dock allt mer uppmärksammat behovet av ett ökat samarbete inom 
biblioteksväsendet.17 
 
 
 
 

                                                 
13 Vad är en biblioteksplan? Svensk Biblioteksförening. http://www.biblioteksforeningen.org/ [2007-02-02] 
14 Forslund, John Erik (2003). s. 112. 
15 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fritzes. Även tillgänglig som: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM  
16 Forslund, John Erik (2003). s. 13 och 96. 
17 Forslund, John Erik (2003). s. 8. 
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2.2 Tillägg § 7a (2004:1261) 
 
På uppdrag av Kulturdepartementet gjordes 2003 en utredning angående 
biblioteksverksamheten i Sverige, vilken sammanställdes i en promemoria med namnet Om 
biblioteksverksamheterna. Där framgår i tydliga ordalag vilka vinster ett ökat samarbete i 
biblioteksverksamheten medför, och ett tillägg i bibliotekslagen om samverkan 
rekommenderas starkt. Ett utökat samarbete förklaras som en nödvändighet för bibliotekens 
bidragande och stödjande roll i samhällsutvecklingen. Tydligare gemensamma 
verksamhetsmål och en utvecklad planering av biblioteksverksamheten förväntas medföra ett 
mer effektivt utnyttjande av bibliotekens resurser, samt förbättrad tillgång och service för 
biblioteksanvändarna.18 
 
Biblioteken har anpassat sig efter samhällets förändrade krav och behov efter förmåga och 
varierande ekonomi, vilket innebär att biblioteksservicen är ojämn över landet. Detta är en av 
flera brister som en förbättrad samverkan och planering förväntas kunna råda bot på. Det 
ökade kravet på samverkan gäller dock kanske främst relationen mellan högskolebibliotek och 
folkbibliotek. Högskolans expansion ställer större krav på referensservicen, referenslitteratur 
och antalet studieplatser på folkbiblioteken. Vidare kan konstateras att vi i allt större 
utsträckning rör oss över större geografiska ytor – idag är det inte alls ovanligt att bo på en ort 
och arbeta eller studera på en annan. Även detta ställer krav på samarbete mellan bibliotek i 
verksamheten.19  
 
§ 7a vann laga kraft 1 januari 2005 och kom att lyda som följer: 
 

Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.20 

 
Med ordet ”plan” avses i tillägget ovan en av kommun eller landsting antagen plan för 
biblioteksverksamheten, där dess inriktning och omfattning preciseras, liksom hur samverkan 
mellan biblioteken ska ske. Med samverkan avses samarbete mellan olika verksamheter inom 
biblioteksväsendet som medverkar till ett mer effektivt resursutnyttjande eller bidrar till 
medborgarnas tillgång till biblioteksverksamheten.  
 
Det allmänna biblioteksväsendet uppges omfatta bibliotek finansierade med skattemedel, 
d.v.s. skol- och folkbibliotek, läns- eller regionbibliotek, högskolebibliotek och 
forskningsbibliotek, men även sjukhusbibliotek och specialbibliotek som t.ex. TPB (Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket) etc. Planering syftar till att tydligt artikulera bibliotekens uppdrag 
och skyldigheter gentemot bibliotekens användare, engagerade inom verksamheten, samt 
andra verksamheter och organisationer inom kommunen. På så vis åskådliggörs 
verksamhetens mål och visioner, vilket underlättar för bibliotekets användare att ifrågasätta 
och påverka verksamheten. Arbetet med planerna förväntas även utveckla 
biblioteksverksamheten på så vis att de skilda behoven inom respektive kommun preciseras, 
eventuella brister tydliggörs, och lämpliga åtgärder vidtas.21 Kommuner och landsting ges 
själva utrymme att mot bakgrund av sina egna förutsättningar och visioner upprätta mål och 

                                                 
18 Forslund, John Erik (2003). s. 97 och 103-105.  
19 Almerud, Peter (2005). s. 21 och 34-37. 
20 Bibliotekslag, SFS 2004:1261 (2004). Stockholm: Fritzes. Även tillgänglig som: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM 
21 Forslund, John Erik (2003). s. 105-106 och 111-112.  
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riktlinjer för sin biblioteksverksamhet. Upprättandet av en biblioteksplan är således inte 
detaljstyrt.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Almerud, Peter (2005). s. 15. 
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3 Tidigare forskning  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om upprättandet av biblioteksplaner har medfört 
förändringar i biblioteksarbetet i berörda kommuner. I detta kapitel ger vi en översikt över 
vilken forskning som tidigare har bedrivits kring förändringar i organisationer. Kapitlet inleds 
med en sammanfattning av teorier som brukar användas för att förklara förändringar inom 
organisationer, men som vi har valt bort till fördel för det nyinstitutionella perspektivet. 
Därefter följer ett avsnitt som förklarar traditionell institutionalism och nyinstitutionell teori, 
och visar hur dessa perspektiv förhåller sig till varandra. Vi förklarar även vilka anspråk dessa 
båda perspektiv har och inom vilka forskningsområden teorierna brukar användas. I ett 
avslutande avsnitt presenteras forskning bedriven ur ett nyinstitutionellt perspektiv, i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Detta kapitel anser vi vara betydelsefullt eftersom det 
sätter vår undersökning i ett sammanhang, där relationen till tidigare forskning i angränsande 
ämnen tydliggörs. 
 
 
3.1 Organisatorisk förändring utifrån rational choice-inspirerade 
och instrumentella perspektiv 
 
I praktiskt förändringsarbete inom organisationer, och i den forskning som söker beskriva och 
förstå förändringar inom organisationer, är instrumentella teorier och rational choice-teorier 
vanligt förekommande. Rational choice utgår från tanken att individuella val görs utifrån 
rationella resonemang kring kostnader och olika möjliga konsekvenser av ett visst sätt att 
handla. Rational choice-teoretikerna är inte intresserade av vilka värderingar som leder till en 
viss typ av val. I stället är det centrala att förklara hur en utförd handling uppfyller de 
preferenser den handlande individen önskar uppnå.23 Enligt sociologen George Caspar 
Homans, som är en av rational choice-skolans tidiga teoretiker, går det att spåra individuellt, 
informellt beteende i nutidens komplexa samhälleliga institutioner som, enligt hans sätt att se 
det, härstammar från de institutioner som etablerades för tusentals år sedan. De individuella 
beteendena på den tiden la grund till uppsättningar av etiska normer som sedan förvandlades 
till kollektivt beteende över tid. Alla mänskliga samhällen bottnar alltså enligt detta perspektiv 
i individuella beteenden.24 
 
Förändringsarbete som utgår från instrumentella teorier, har som mål att göra organisationer 
effektiva och flexibla genom att upprätta planer som ställer upp mål för verksamheten. Dessa 
planer ersätter de riktlinjer som organisationen tidigare har följt. Praktiskt förändringsarbete i 
bibliotek har ofta utgångspunkter som är inspirerade av denna teoretiska tradition.25 Ett 
exempel på en instrumentell teori, inspirerad av rational choice, säger att förändringsprocesser 
initieras p.g.a. självintresse hos tjänstemän inom organisationen. Dessa tjänstemän 
argumenterar för förändring därför att de själva vill förbättra sina egna karriärmöjligheter. 
Med den egna karriären som det starkaste incitamentet arbetar enskilda individer inom 
organisationen för att t.ex. utöka dess budget. Om denna individuella strategi lyckas får det 
som konsekvens att organisationens potential att expandera blir större. Endast när möjlighet 

                                                 
23 Zey, Mary (1998). Rational choice theory and Organizational theory: a Critique. London: SAGE Publications 
Ltd. s. 2. 
24 Homans, George Caspar (1961). Social Behaviour: Its Elementary Forms. London: Routledge. s. 385-386. 
25 Audunson, Ragnar (1996). s. 18-19. 
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inte finns att arbeta för förbättring av den egna karriären arbetar tjänstemän, enligt denna 
modell, med en målsättning om allas bästa för ögonen.26  
 
De ovan beskrivna teoribildningarna används för att förklara organisationsförändringar, men 
ingen av dem tar någon större hänsyn till social interaktion. Vår uppfattning är att förändring i 
organisationer i högre grad handlar om mänskliga relationer än vad instrumentella och 
rational choice-inspirerade teorier gör gällande. Upprättandet av en biblioteksplan involverar 
många individer som interagerar. Därför har vi i vår uppsats istället valt den nyinstitutionella 
teorin, som i likhet med de båda andra teorierna kan användas för att beskriva och förstå 
förändringar i organisationer, men som i högre grad tar hänsyn till hur mänskliga relationer 
påverkar organisationsförändringar.   
 
 
3.2 Institutionalism och nyinstitutionell teori 
 
Följande avsnitt syftar till att ge en introduktion till nyinstitutionell teori och till att förklara 
teorins relation till traditionell institutionalism27. Vi anser att avsnittet är relevant då vi vill ge 
en fördjupad förståelse för det teoretiska perspektiv som används i denna uppsats, och 
samtidigt ge en bild av hur teorierna används i forskning inom andra ämnesområden än 
biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Det nyinstitutionella perspektivet är utvecklat ur institutionalismen. Institutionalismen har i 
sin tur sina rötter inom nationalekonomin, där den betonade bl.a. teknologins och det sociala 
handlandets betydelse för organisationen och kontrollen av ekonomin. Marknaden sågs av 
institutionalisterna som en av flera institutioner för fördelning av resurser och inkomst. 
Institutionalisterna hävdade att ekonomin borde studeras som en process, för att synliggöra 
hur aktörerna formar och formas av institutionella förhållanden.28  
 
Institutionalismen fokuserar på vikten av existerande strukturer byggda på normer, regler och 
roller som utgör en organisations identitet och värdegrund. Dessa sociala regler, som ofta är 
outtalade, styr organisationens verksamhet i högre grad än rationellt uppställda mål. 
Institutionalismen har två övergripande inriktningar - traditionell institutionalism och 
nyinstitutionalism - som i sig är diversifierade. Gemensamt för institutionalismens olika 
inriktningar är att de ger verktyg för att förklara organisationers handlingsmönster. Vidare 
förhåller sig samtliga inriktningar kritiska till överbetoningen av rationellt tänkande och 
målstyrning som den drivande kraften inom en organisation.29 Nyinstitutionalism är dock i 
jämförelse med den traditionella institutionalismen mindre praktisk och mer tolkande, och 
förklarar organisationers verksamhet i ljuset av deras ceremoniella och symboliska natur.30  
 

                                                 
26 Dunleavy, Patrick (1991). Democracy, bureaucracy and public choice: economic explanations in political 
science. London: Harvester Wheatsheaf. s. 174-181. 
27 Nedan även benämnt ”institutionalism”. 
28 Andersson, Jan Otto (1992). Institutionalism. Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 9. Höganäs: Bokförlaget Bra 
Böcker AB. s. 494. 
29 Audunson, Ragnar (1996). s. 20. 
30 March, James G. & Olsen, Johan P. (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. 
New York: The Free Press. s. 48.  
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Devereaux P. Jennings och Royston Greenwood, båda verksamma vid institutionen för 
Strategic Management and Organization vid universitetet i Alberta, Canada,31 sammanfattar i 
artikeln Constructing the Iron cage: Institutional Theory and Enactment forskning inom 
traditionell institutionalism och nyinstitutionalism. De menar att institutionell teori egentligen 
är ett perspektiv, snarare än en teori eller ett ”ramverk”, som samlar olika förklaringar till hur 
organisationer formas och förändras. Tillsammans, menar författarna, erbjuder traditionell 
institutionalism och nyinstitutionalism trovärdiga förklaringar för hur nya idéer uppstår, sprids 
och legitimeras. En del av den forskning som har bedrivits av nyinstitutionalister syftar till att 
försöka kombinera traditionell institutionalism med nyinstitutionalism, till en nyare form av 
institutionalism. Detta är dock inget som vi kommer att beröra i vår uppsats. 
 
Kritik som har framförts mot nyinstitutionell forskning är, enligt Jennings och Greenwood, att 
den fokuserar för mycket på ökande likformighet och isomorfism, och inte förklarar 
avvikelser eller förändring. Författarna menar dock att forskare i flera år, på olika vis, har 
implementerat sätt att undersöka förändringsdynamik i sina teorier. Bl.a. genom fokuserande 
av institutionalisering som process, har det nyinstitutionella perspektivet gjorts mer 
dynamiskt. 32 
 
 
3.3 Nyinstitutionell teori i biblioteksforskningen 
 
I detta avsnitt presenterar vi forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som är 
inspirerad av nyinstitutionell teori. Detta är relevant för vår undersökning, då vi med denna 
uppsats avser att ge ett bidrag till den forskning som redan har bedrivits i ämnet. Vi har inte 
funnit någon relevant forskning som berör biblioteksplaner. Nedan följer dock en redogörelse 
för den forskning som är närbesläktad med vårt arbete. Tyngdpunkten läggs vid Audunsons 
undersökning, som kan sägas ligga närmast ansatsen till denna uppsats. Vi redogör även för 
en undersökning i en magisteruppsats, och för Angela Zetterlunds avhandling om 
utvärderingsarbete på folkbibliotek. 
 
Angela Zetterlund undervisar vid bibliotekshögskolan i Borås.33 Hennes doktorsavhandling 
Att utvärdera i praktiken: en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal 
folkbiblioteksutveckling undersöker hur folkbibliotek utvärderar sin verksamhet i praktiken. 
Hon formulerar två övergripande forskningsfrågor: ”Vad kännetecknar utvärderingens praktik 
i de kommunala folkbiblioteken” samt ”Hur förhåller sig denna praktik till de 
institutionsspecifika villkor som utmärker dessa organisationer?” Zetterlund följer ingen 
övergripande teori34 men är delvis inspirerad av institutionellt perspektiv. Hon gör dock ingen 
ansats att skilja nyinstitutionell teori från traditionell institutionell teori. Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer urskiljer hon underliggande mönster i bibliotekens utvärderingsarbete 
och identifierar tre olika strategier. Den första kallar hon deltagarinriktad utvärdering. Den 
                                                 
31 School of Business. (2000). University of Alberta. http://www.business.ualberta.ca/djennings/ [2007-05-12] 
och School of Business (2003-10-01). University of Alberta. http://www.business.ualberta.ca/rgreenwood/ 
[2007-05-12] 
32 Jennings, Devereaux P. & Greenwood, Royston (2003). Constructing the Iron Cage: Institutional Theory and 
Enactment. Ingår i Westwood, Robert & Clegg, Stewart, red. Debating Organization: Point-Counterpoint in 
Organization Studies. s. 195-200. 
33 Kontakt – Högskolan i Borås. (2007-03-30). Högskolan i Borås. http://www.hb.se/hbadr/details.asp?sig=AZ 
[2007-05-02] 
34 Zetterlund, Angela (2004). Att utvärdera i praktiken: En retrospektiv fallstudie av tre program för lokal 
folkbiblioteksutveckling. (Skrifter från Valfrid, nr 27). Diss. Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Borås: 
Valfrid. s. 34 och 41. 
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typ av utvärdering studerar processer i bibliotekets inre verksamhet samt relationer mellan 
olika aktörer. Värdet av utvärderingen bedöms ofta utifrån vad bibliotekarierna själva får ut 
av den, eller utifrån användarorienterade krav. Dokumenterandet och spridningen av 
utvärderingens resultat är informellt och sammanställningar är i regel tänkta för internt bruk. 
Den andra strategin som Zetterlund har identifierat, kallar hon rationell-administrativ 
utvärdering. I denna strategi är utvärderingens syfte att effektivisera verksamheten. 
Utvärderingen består av mätbara faktorer, som t.ex. utlånings- eller besöksfrekvens. Om 
fastlagda mål har uppnåtts och om produktiviteten har ökat bedöms utvärderingen som 
lyckad. Resultaten dokumenteras på ett formellt sätt och kommuniceras främst till 
verksamhetens bidragsgivare. Slutsatserna är menade att fungera som en bas till 
kontrollutövning för administrativa och politiska beslutsfattare. Den tredje strategin kallar 
Zetterlund pragmatisk-politisk utvärdering. Denna typ av strategi utgår från ett antagande om 
att de undersökningar som föregår utvärderingar är en del i ett maktspel. Utvärderingarna ska 
kunna användas i kommunikation och påtryckningar gentemot de administrativa och politiska 
beslutsfattare som hotar verksamheten. De kan också användas som argument för att 
verksamheten ska gå åt ett visst håll. Upphovsmännen bakom den här typen av utvärderingar 
ser det som väsentligt att utvärderingens resultat diskuteras utanför biblioteksvärlden.35 I 
denna uppsats har vi inte för avsikt att utvärdera biblioteksplanernas funktion. Även om 
utvärdering är en viktig del i planeringsarbete, har vi valt att lägga fokus vid själva 
arbetsprocessen snarare än vid den färdiga, upprättade planen. Vår ambition är att undersöka 
hur biblioteksplaner har påverkat och påverkats av folkbiblioteksfältet, samt vilka effekter 
arbetsprocessen har haft på de undersökta bibliotekens omgivning. Detta innebär att vi i viss 
mån kommer att beröra de upprättade planernas funktion. Detta är dock inte att betrakta som 
en regelrätt utvärdering.   
 
Ragnar Audunsons forskning är av större tyngd för undersökningen i denna uppsats än 
Zetterlunds avhandling. Audunson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Høgskolen i Oslo36 och har skrivit ett flertal böcker med institutionella och nyinstitutionella 
analyser av biblioteksverksamhet.37 Hans verk Change processes in public libraries: A 
comparative project within an institutionalist perspective behandlar förändringsprocesser i 
folkbibliotek. Med hjälp av enkätundersökningar och djupintervjuer med bibliotekarier i 
Ungern, Norge och Sverige, diskuterar Audunson huruvida initiativ till förändring kommer 
inifrån organisationen eller utifrån, om reformerna överensstämmer med professionens 
värdegrund, och i hur hög grad turbulens i bibliotekets miljö påverkar struktureringen av 
institutionaliserade, professionella normer, standarder och värden. Audunsons slutsatser är att 
det har betydelse om initiativtagaren till förändringsarbetet kommer från folkbiblioteksfältet 
eller inte. Om förändringsarbetet initieras utifrån, tycks risken för konflikter vara större, även 
om undersökningens resultat inte är entydigt. Fältets normer påverkar förändringsarbete på 
olika sätt, beroende på var reformen sätts in. Om reformen påverkar bibliotekets 
administrativa och organisatoriska struktur, möts den med starkare motstånd än om den syftar 
till att förändra etablerade kriterier för beslutsfattande eller modeller för planering. Slutligen 
konstateras att det största motståndet mot reformer i konflikt med fältets normer och värden 
inte kommer från de individer som är mest engagerade och initierade inom fältet.38 I vår 

                                                 
35 Zetterlund, Angela (2004). s. 73-86 och 279-288.  
36NORSLIS Ragnar Audunson. (2004). (Persson, Olle, Responsible editor). Nordic Research School in Library 
and Information Science http://www.norslis.net/contactpersons/ragnaraudunson.html  [2007-04-11] 
 alt. Ragnar Audunson. Høgskolen i Oslo. http://home.hio.no/~ragnar/ [2007-04-11] 
37 Publikasjonsliste vitenskapelige arbeider Ragnar Audunson. Høgskolen i Oslo. 
http://home.hio.no/~ragnar/littlist.html [2007-04-17] 
38 Audunson, Ragnar (1996). s. 181. 
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uppsats kommer vi att anknyta till Audunsons slutsatser om motstånd i förändringsarbete, då 
vi tidigare har konstaterat att arbetet med biblioteksplaner i landet går trögt. I denna uppsats är 
det intressant att undersöka hur motståndet i det förändringsarbete som biblioteksplaner 
innebär påverkar arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet.  
 
Förändringsarbete på bibliotek ur ett nyinstitutionellt perspektiv har undersökts även av 
studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Elisabeth Aquilonius och David 
Jonssons magisteruppsats Utveckling och kontinuitet: En nyinstitutionell fallstudie av ett 
danskt folkbibliotek i förändring bygger på en fallstudie genomförd på Århus folkbibliotek. 
Undersökningens syfte är att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv problematisera relationen 
mellan ett folkbiblioteks värdegrund och dess utvecklingsarbete. Författarna försöker förstå 
vilka villkor som råder vid utvecklingsarbete i folkbibliotek. Deras slutsatser är att biblioteket 
framför allt påverkas av aktörer som finns i biblioteksnära branscher, men även av andra fält 
som t.ex. forskningsvärlden, och att det legitimerar sina utvecklingsprojekt genom att hänvisa 
till den traditionella värdegrundens betoning av demokrati och lärande. Författarna konstaterar 
också att de spänningar som förekommer kring utvecklingsarbetet till stor del härrör ur olika 
tolkningar av bibliotekets uppgift, och att förändringar som inte berör den traditionella 
verksamheten uppfattas som oproblematiska.39 Då detta är en magisteruppsats, har den inte 
samma vetenskapliga tyngd som Audunsons undersökning eller Zetterlunds avhandling. Vi 
anser dock att undersökningen är intressant för vår uppsats, då den har flera viktiga 
beröringspunkter med vår undersökning, men framför allt för att den belyser det 
nyinstitutionella perspektivets relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen. Vår 
undersökning utreder, i likhet med Audunsons samt Aquilonius och Jonssons undersökningar, 
förändringar på bibliotek ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Medan ovan nämnda författare 
undersöker förändringsarbete i allmänhet, ligger dock vårt bidrag med denna magisteruppsats 
i att fokusera på hur ett politiskt dokument, t.ex. biblioteksplaner, kan utveckla 
folkbiblioteksverksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Aquilonius, Elisabeth och Jonsson, David (2006). Utveckling och kontinuitet: En nyinstitutionell fallstudie av 
ett danskt folkbibliotek i förändring. Magisteruppsats, Lunds universitet. (BIVILs skriftserie; 2006:1). s. 7 och 
67. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I denna uppsats undersöker vi hur upprättandet av biblioteksplaner i tre kommuner har 
förändrat arbetet inom biblioteksorganisationerna. Då skapandet av ett nytt styrdokument är 
ett omfattande arbete, som ofrånkomligen medför interaktion mellan en stor mängd individer 
– politiker, bibliotekspersonal, och kanske även representanter för allmänheten, är det av 
särskild vikt att använda en teori som tar hänsyn till såväl den sociala arbetsmiljöns som den 
yttre miljöns betydelse för utveckling i biblioteksorganisationer. Biblioteken måste anpassa 
utbud och tjänster till omgivningens krav och förväntningar för att kunna motivera sin 
verksamhet. Vi menar därför att det nyinstitutionella perspektivet, som fokuserar både på 
sociala relationers betydelse för en verksamhet och på omgivningens påverkan på 
organisationen, är en teori av betydelse för vår undersökning. Vi har valt att komplettera 
denna teori med Henry Mintzbergs teori om strategisk planering. Syftet med att utvidga vårt 
teoretiska ramverk med en teori om planeringsarbete är att skapa bättre förutsättningar att 
beskriva och förstå det planeringsarbete som har bedrivits i de tre undersökta kommunerna. 
Medan det nyinstitutionella perspektivet fokuserar de mellanmänskliga relationerna i och 
utanför organisationen och ger oss verktyg att förklara hur dessa påverkar förändringar inom 
organisationen, förklarar Mintzbergs teori det praktiska arbete som upprättandet av 
biblioteksplaner innebär.  
 
Vår uppsats frågeställningar är formulerade för att bl.a. svara på frågor om huruvida 
biblioteksorganisationerna efter upprättandet av biblioteksplanerna har fått lättare att hävda 
sin funktion och sina intressen gentemot omgivningen, och om allmänheten genom 
upprättandet av biblioteksplanerna har fått större möjlighet att påverka. För att besvara dessa 
frågor används framförallt de nyinstitutionella begreppen institutionalisering och legitimitet 
som verktyg för att förstå hur biblioteken arbetar för att hävda sig gentemot sin omgivning. 
Begreppet särkoppling används även för att förklara hur biblioteksorganisationerna arbetar för 
att vidmakthålla sin ställning gentemot politiker och samhälle. Mintzbergs teori används för 
att åskådliggöra hur arbetet med och formuleringen av innehållet i biblioteksplanerna 
påverkar deras slutgiltiga funktioner. I uppsatsen vill vi även undersöka vilken roll 
folkbiblioteksfältet har haft för de undersökta kommunernas utvecklande av biblioteksplaner, 
och hur planerna i sin tur har inverkat på folkbiblioteksfältet. För att ge en förståelse av vad 
som avses med begreppet folkbiblioteksfält, definierar vi termen ur ett nyinstitutionellt 
perspektiv i kapitlet om organisatoriska fält. Detta avsnitt i teorin används, tillsammans med 
begreppet isomorfism, även för att förklara hur organisationer institutionaliseras i interaktion 
med likartade organisationer. Begreppen institutionalisering och isomorfism är centrala i 
denna uppsats och används vid sidan om Mintzbergs teori om strategisk planering för att 
förklara de upprättade planernas utseende och funktion, och för att besvara vår sista 
frågeställning, om huruvida biblioteksplanerna artikulerar redan institutionaliserade 
värderingar och normer eller om nya idéer och arbetssätt har formulerats.  
  
Teorikapitlet inleds med ett avsnitt om den nyinstitutionella teoribildningen, där begrepp som 
är relevanta för denna uppsats presenteras och motiveras. Detta avsnitt följs av en redogörelse 
för Mintzbergs teori om strategisk planering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
uppsatsens båda teoretiska utgångspunkter. 
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4.1 Nyinstitutionell teori  
 
Nyinstitutionell teori förekommer inom skilda akademiska discipliner som ekonomi, sociologi 
och organisationsteori.40 Kännetecknande för den nyinstitutionella teorin är att den fokuserar 
mindre på ekonomi, effektivitet och rationella beslut än instrumentella teorier, och snarare 
koncentrerar sig på att studera hur människor formar sin egen arbetsmiljö. Detta perspektiv 
undersöker hur sociala kontexter i organisationers yttre och inre miljö påverkar verksamheten. 
Samspelet mellan organisationens inre och yttre miljö är kulturell och politisk (och dikteras 
alltså inte av tekniska kriterier) och rör legitimitet och makt lika mycket som effektivitet.41  
 
Artikeln Institutionalized Organizations: Formal Stucture as Myth and Ceremony från 1977, 
skriven av John Meyer, professor vid Stanford University42 och Brian Rowan, professor vid 
University of Michigan43, brukar anses som det första bidraget till den nyinstitutionella 
teoribildningen.44 En annan artikel som har haft stor betydelse är The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields.  Denna artikel 
publicerades första gången 1983, och skrevs av Paul J. DiMaggio, professor i sociologi vid 
Princeton,45 och Walter W. Powell, professor vid Stanford University.46 Artikeln medförde ett 
nytt angreppssätt i den nyinstitutionella forskningen genom att vidga fokus från förändringar 
inom enstaka organisationer till hela organisatoriska fält. Det nya synsättet kom att innefatta 
studier av hur organisationer efterliknar varandra, vilket gjorde termen isomorfism47 till ett 
centralt begrepp inom nyinstitutionalismen.48  
 
 
4.1.1 Biblioteket som organisation och institution 
 
I detta avsnitt definierar vi begreppen institution och organisation, som de används i den 
nyinstitutionella teorin. Vi presenterar även en definition av organisationen folkbiblioteket 
som passar in i den nyinstitutionella teoribildningen. I vardagsspråk används termerna 
organisation och institution ibland synonymt, men inom organisationsteori görs en distinktion 
mellan de båda begreppen. Philip Selznick, professor i juridik och sociologi vid University of 
California, Berkeley49, skrev i boken Leadership in Administration: A Sociological 
Interpretation att en organisation kan förklaras som ett system av medvetet samordnade 
aktiviteter, där arbetet styrs av rationalitet, medan en institution är en organism som anpassar 
                                                 
40 DiMaggio, Paul J. & Powell Walter W. (1991). Introduction. Ingår i DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W, 
red. The New Institutionalism in Organizational Analysis. London: The University of Chicago Press s. 1. 
41 Carruthers, Bruce G. (1995). Accounting, ambiguity, and the new institutionalism. Accounting, Organizations 
and Society. Vol 20, No 4. s. 315. 
42 John Meyer – CDDRL. Center on Democracy, Development and the Rule of Law. Freeman Spogli Institute 
For International affairs. Stanford university: Stanford. http://cddrl.stanford.edu/people/johnmeyer/ [2007-05-17] 
43 UM SOE: Directory: Faculty. (Ann Arbor, webbansvarig) University of Michigan School of Education. 
http://sitemaker.soe.umich.edu/soe/faculty&mode=single&recordID=50945 [2005-05-17] 
44 Johansson, Roine (2006). Nyinstitutionell organisationsteori – från sociologi i USA till socialt arbete i Sverige. 
Ingår i Organisation och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer. Grape, O. 
Blom, B. Johansson, R, red. Lund: Studentlitteratur. s. 19. 
45 Paul J. DiMaggio, Faculty Associate. University Center for Human Values. Princeton universty: Princeton. 
http://lapa.princeton.edu/peopledetail.php?ID=300 [2007-05-17] 
46 Woody Powell. Stanford university: Stanford. http://www.stanford.edu/group/song/woody_index.html [2005-
05-17] 
47 Läs mer i avsnitt 4.1.3 
48 Johansson, Roine (2006). s. 21. 
49 Faculty Profiles (2007). School of Law – Boalt Hall. University of California, Berkeley. 
http://www.law.berkeley.edu/faculty/profiles/facultyProfile.php?facID=232 [2007-05-02] 



 22 

sig efter sociala behov och svarar efter tryck utifrån. Innebörden i det ena begreppet utesluter 
inte det andra – företag är i regel en komplicerad kombination av både organisation och 
institution.50  
 
En organisations formella struktur omfattar dess administrativa uppbyggnad och hur dess 
olika delar länkas samman genom lagstiftning och andra styrdokument.51 Den formella 
strukturen inom biblioteksvärlden är hierarkiskt uppbyggd i tre beslutsfattande nivåer, med 
regeringen, riksdagen och kulturdepartementet (som delvis verkar genom Statens kulturråd) 
på statlig nivå. Staten utformar de övergripande riktlinjerna i den nationella kulturpolitiken, 
verkar för kvalitetsutjämning och utveckling i folkbiblioteksverksamheten och ger särskilt 
stöd till svagare grupper i samhället. Landstingen (alt. Regionförbunden), med landstings- 
(region-) fullmäktige som beslutande organ, ansvarar för det politiska och administrativa 
arbetet på regional nivå. Läns- och regionbibliotekens huvudsakliga uppgifter är att utveckla 
och samordna biblioteksverksamheten i den egna regionen, samt stå för fortbildning och 
kompletterande medieförsörjning till de kommunala biblioteken. Beslut rörande 
huvudbibliotek och eventuella filialer i respektive kommun tas av kommunfullmäktige, där 
det operativa ansvaret innehas av kultur- eller utbildningsnämnder. Det formella ansvaret för 
folkbiblioteksverksamheten ligger således på kommunal nivå. 52 Verksamheten inom och 
mellan de olika geografiska nivåerna styrs och samordnas med stöd i bl.a. bibliotekslagen och 
lokala styrdokument, som t.ex. biblioteksplaner.53  
 
Institutioner är sociala strukturer, där verksamheten styrs av institutionaliserade rutiner, 
uppkomna för att tillgodose institutionens samhälleliga funktion. Institutioner tillhandahåller 
sociala regler för vilka beteenden som är önskvärda och acceptabla, standardiserar 
tillvägagångssätt och för vidare tradition och kultur. Alltså styrs institutioner av en mängd 
faktorer, där effektivitet inte nödvändigtvis är det primära målet.54 Bibliotekets 
institutionaliserade funktioner är traditionellt att främja demokrati och det livslånga lärandet, 
samt att se till kollektiva intressen framför individuella.55 
 
 
4.1.2 Organisatoriskt fält 
 
I detta avsnitt förklaras det nyinstitutionella begreppet organisatoriskt fält, som förklarar hur 
organisationens relationer till likartade organisationer i omgivningen ger upphov till eller 
påverkar förändringar.  
 
Inom den nyinstitutionella teorin är begreppet ”organisatoriskt fält” av stor vikt. Begreppet 
”fält” har de nyinstitutionella teoretikerna lånat från sociologen Pierre Bourdieus teori om 
habitus. Habitus är produkten av individens sociala erfarenheter och styr människors sätt att 
hantera sociala situationer. Habitus reproduceras genom att individer för vidare sina 
erfarenheter till sina medmänniskor som integrerar dessa erfarenheter i sitt eget habitus. 
                                                 
50 Selznick, Philip ([1957] 1984). Leadership in Administration: A Sociological Interpretation. Berkeley: 
University of California Press. s. 5-6. 
51 Meyer, John W. & Rowan, Brian. ([1977] 1991). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 
and Ceremony. Ingår i DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W, red. The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. London: The University of Chicago Press. s. 42. 
52 Zetterlund, Angela (2004). s. 74. 
53 Bibliotekslag, SFS 1996:1596 (1996). och SFS 2004:1261 (2004). 
54 Scott, W. Richard (2001). Institutions and Organizations. Second edition. Thousand Oaks, California: Sage 
Publications, Inc. s. 48-50. 
55 Audunson, Ragnar (1996). s. 34-36. 
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Habitusbegreppet underlättar förståelsen för vilka normer som ligger bakom olika beteenden. 
Den ger också en möjlighet att förklara beteenden utan att anta att individer (och 
organisationer) är helt bundna av sitt förflutna.56  
 
Begreppet organisatoriskt fält är en översättning av Bourdieus term ”fält”, från sociologi till 
organisationsteori. Ett organisatoriskt fält består av organisationer med likartad verksamhet 
och gemensamma intressen, normer och regler. Detta beskrivs mer utförligt av 
nyinstitutionalisterna DiMaggio och Powell i följande citat: 
 

By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 
recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory 
agencies, and other organizations that produce similar services or products.57 

 
I skapandet av ett fält institutionaliseras berörda organisationer, främst genom en utvecklad 
interaktion organisationerna emellan. Audunson menar att denna interaktion äger rum via 
nätverk och konferenser, men att också tidningar är forum av betydelse i etablerandet av ett 
fält.58 Institutionaliseringsprocessen innebär en ökad, samlad informationsmängd. Beroende 
på hur väl organisationer kan tillgodogöra sig informationen, positionerar de sig i de 
hierarkier som växer fram under processens gång. 59 Jennings och Greenwood betraktar 
organisatoriska fält som arenor för legitimering. De menar att nya idéer, rutiner och strategier 
måste artikuleras för att de på sikt ska legitimeras och institutionaliseras. Det organisatoriska 
fältet utgör det forum genom detta sker.60 Fältet kan alltså sägas ha en stor betydelse för hur 
förändringar inom organisationer uppstår och får bäringskraft. Fälttillhörighet behöver dock 
inte per automatik innebära likformighet, eftersom organisationers identiteter är 
dubbelbottnade. Å ena sidan strävar man efter att efterlikna förebilder inom det egna fältet, å 
andra sidan vill man profilera sig och skapa en unik identitet. Det kan alltså råda avvikelser i 
verksamhet och struktur mellan organisationer inom samma fält. Detta innebär i 
förlängningen att en och samma idé tillämpas på olika sätt. Organisationer kopierar inte idéer 
rakt av - de översätter dem till den egna verksamheten, med dess unika förutsättningar.61  
 
Professionell utbildning och tilltron till akademiska meriter är av betydelse i konstruktionen 
av ett fält. Som forskningsområde är bibliotekarieyrket institutionaliserat sedan akademiska 
institutioner upprättats vid universitet och högskolor. Eftersom biblioteks- och 
informationsvetenskapen influeras av flera olika akademiska discipliner, kan ämnets gränser 
dock inte fastställas utifrån vad som sker på de akademiska institutionerna. Audunson anser 
det därför vara rimligt att anta att IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) har större inflytande över skapandet av fältets struktur än den akademiska 
världen.62 Folkbiblioteksverksamhetens fält utmärks av gemensamma standarder (t.ex. det 
gemensamma klassifikationssystemet), normer (strävan efter ökad tillgänglighet) och regler 
(t.ex. Unescos folkbiblioteksmanifest som förordar avgiftsfria boklån). Standarder och normer 
styr det praktiska arbetet men definierar inte bibliotekens syfte. Ett formulerat syfte måste 

                                                 
56 DiMaggio, Paul J. & Powell Walter W. (1991). s. 25-26. 
57 DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. ([1983] 1991). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 
and Collective Rationality in Organization Fields. Ingår i DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W, red. The New 
Institutionalism in Organizational Analysis. London: The University of Chicago Press. s. 64-65. Observera att 
delar av citatet är kursiverat även i källan.  
58 Audunson, Ragnar (1996). s. 27.  
59 DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. ([1983] 1991). s. 65. Se även Zetterlund, Angela (2004). s. 81. 
60 Jennings, Devereaux P. & Greenwood, Royston (2003). s. 196. 
61 Johansson, Roine (2006). s. 28-29. 
62 Audunson, Ragnar (1996). s. 38-39. 
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finnas för att legitimera verksamheten och attrahera investerare i organisationens omgivning. 
Folkbibliotekens syften, att främja demokrati (främst genom att vara politiskt neutral och att 
tillgängliggöra information) och vara ett stöd i det livslånga lärandet, institutionaliserades 
under 1960- och 70-talet genom manifest och program upprättade av IFLA och Unesco. Detta 
förde med sig att folkbiblioteksverksamheten kom att fokusera politiska och mänskliga värden 
och att kollektiva, sociala behov prioriterades före individuella. Att underlätta situationen för 
hela grupper och samhällsklasser, snarare än att fokusera individens problem, var ett sätt att 
legitimera den egna verksamheten. Vidare kom man att koncentrera sig mer på de 
samhällsgrupper som normalt sett inte använder biblioteken eller har sämre förutsättningar att 
använda bibliotekens tjänster. Dessa grupper anses främst vara barn, funktionshindrade och 
etniska minoriteter.63 
 
Bibliotek tillhör inte bara ett organisatoriskt fält, de utgör även en del av en politisk kultur. 
Eftersom verksamheten måste anpassas både till fältets och den politiska miljöns normer, 
standarder och värderingar, är anpassningen en kraftfull process. Politiska förändringar kan 
minska betydelsen av fältets normer eller skapa konflikt mellan normer inom fältet och 
bibliotekens omgivning. Eftersom biblioteken för sin överlevnads skull måste kommunicera 
sin samhälleliga betydelse gentemot politiker i sin omgivning, händer det därför att fältets 
normer måste förändras.64  
 
 
4.1.3 Institutionalisering, isomorfism och särkoppling 
 
Detta avsnitt presenterar begrepp och processer som används inom nyinstitutionell teori för att 
förklara organisationsförändringar. I denna uppsats är termer som institutionalisering, 
isomorfism och särkoppling viktiga för att förstå det empiriska materialet och sätta det i ett 
större organisatoriskt och samhälleligt sammanhang. 
 
Alla organisationer är till viss del institutionaliserade. Organisationer institutionaliseras över 
tid, beroende dels på sina anställda och dels på hur de har anpassat sig efter krav i sin 
omgivning, från t.ex. den allmänna opinionen, utbildningsväsendet eller lagar.65 Graden av 
institutionalisering beror till stor del på hur mycket utrymme som ges för social interaktion. 
Hur välpreciserade organisationens mål är, och hur tekniska och specialiserade 
arbetsuppgifterna är, spelar också en stor roll. En organisation med vagt definierade mål har 
lättare att anpassa sig till sin omgivning.66 
 
Enligt Meyer & Rowan är utvecklande av ett gemensamt språk inom organisationen en viktig 
aspekt av institutionaliseringen. Detta språk innebär att gemensamma referensramar styr 
förståelsen av hur problem ska lösas. Organisationer som har ett sådant gemensamt definierat 
språk förväntas vara orienterade mot kollektiva lösningar och mål. Företag med detta sätt att 
kommunicera anses ofta som trovärdiga hos allmänhet och samarbetspartners, speciellt om 
företaget också betonar jämlika möjligheter för de anställda. Alltså tjänar företag på att 
anpassa sig till de organisationsstrukturer som uppfattas som legitima av dess omvärld. Den 
organisation som skapar sina egna strukturer får svårare att försvara sin egen legitimitet och 
kan framstå som irrationell för utomstående betraktare. Vidare menar Meyer & Rowan att 
organisationer är starkt beroende av sin omgivning för sin överlevnad. Detta innebär att 
                                                 
63 Audunson, Ragnar (1996). s. 31-36. 
64 Audunson, Ragnar (1996). s. 44-45. 
65 Meyer John W. & Rowan, Brian (1991). s. 44. 
66 Selznick, Philip ([1957] 1984). s. 16. 



 25 

organisationer i sin formella struktur tillämpar institutionaliserade regler som ger en ökad 
legitimitet. Dessa regler är formellt fastställda antaganden om hur sociala och tekniska syften 
på bästa sätt ska uppnås, och de är institutionaliserade så till den grad att de har betydligt 
större inflytande över verksamheten än den enskilda organisationens eller individens 
omdöme. De implementerade reglerna ökar visserligen organisationens anseende, men de 
innebär inte nödvändigtvis en ökad effektivitet i den praktiska verksamheten. (Dock bör 
nämnas att de på lång sikt kan bidra till ökad effektivitet.) Dessa institutionaliserade regler 
benämner Meyer & Rowan av denna anledning ”myter”. Exempel på institutionaliserade 
myter är teknologier och yrken. Om enskilda organisationer sätter sig emot dessa myter och 
bygger sin verksamhet på egna idéer om effektivitet, är risken stor att deras verksamhet ses 
som illegitim.67  
 
För att öka en organisations legitimitet och chanser till överlevnad anpassar sig organisationen 
till sin omgivning. Som ett oberoende system är en organisation mycket mer sårbar än om den 
implementerar redan legitimerade formella strukturer.68 Detta fenomen benämns isomorfism. 
Den institutionella isomorfismen delas in i tvingande, regulativ och normativ isomorfism.  
 
Den tvingande isomorfismen beskriver hur organisationen kan utsättas för tryck (formellt och 
informellt) utifrån - från andra organisationer av vilken den är beroende eller från generella 
kulturella förväntningar. Biblioteksverksamheten är beroende av ekonomiska anslag och 
politiska ramar, och styrs således av staten genom regering och kulturdepartement (i 
bibliotekslagen, kulturanslag) och av politiker i den egna kommunen. 
Verksamheten påverkas även av förväntningar från lokala biblioteksanvändare, samt av 
samhälleliga trender och förändringar. Drivkraften bakom den regulativa isomorfismen är 
osäkerhet. När organisationen är hotad (inom folkbiblioteksfältet rör det sig ofta om 
besparingar och nedskärningar), när verksamhetsmålen är dubbeltydiga eller oklara, eller när 
det råder tvekan kring hur ett visst problem ska lösas, vänder sig den pressade organisationen 
till närbesläktade organisationer, i och utanför det organisatoriska fältet och efterliknar deras 
lösningar och vinnande koncept. Modeller för hur verksamheten kan skötas sprids omedvetet 
t.ex. genom cirkulation av personal mellan organisationer, eller medvetet bl.a. då 
organisationen anlitar konsulter.69 Normativ isomorfism handlar till stor del om 
professionalisering, d.v.s. hur människor inom samma yrkesgrupp arbetar för att definiera 
villkor och metoder för sitt arbete, och för att skapa en kognitiv bas samt legitimera det egna 
yrket. Organisationens anställda tillhör professioner kända för att besitta en viss kompetens. 
Den utbildning de anställda har, och deras deltagande i nätverk inom den egna professionen 
påverkar hur de tar sig an arbetsuppgifterna inom organisationen.70 Folkbibliotekens kognitiva 
struktur är baserad på bibliotekariernas professionsutövning och på deras akademiska 
utbildning. Den kognitiva strukturen består av professionella praktiker som till exempel 
medieinköp och värdering av dessa, katalogisering, klassifikation, att förmedla 
referenstjänster och att bedriva uppsökande verksamhet. Dessa praktiker bygger på kunskaper 
och föreställningar om hur bibliotekets verksamhet hänger ihop.71 
 
I boken Institutions and Organizations ger W. Richard Scott, professor vid universitetet i 
Stanford, en överblick av den institutionella teorin. Han menar att de olika varianterna av 
isomorfism i den institutionella forskningen allt mer har kommit att betraktas som 

                                                 
67 Meyer John W. & Rowan, Brian (1991). s. 41-60. 
68 Meyer John W. & Rowan, Brian (1991). s. 49. 
69 DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. ([1983] 1991). s. 50 och 67-69. 
70 DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. ([1983] 1991). s. 70-71. 
71 Zetterlund, Angela (2004). s. 82. 
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mekanismer i en institutions stöttepelare, vilka benämns the regulative, the normative and the 
cultural-cognitive pillar. Dessa kan antingen ses som olika, sinsemellan beroende, delar av en 
institutions sociala struktur, eller som åtskilda element där det ena är viktigare än det andra.72 
 
Reformer i en verksamhet görs i allmänhet med en framgångsrik organisation i det egna fältet 
som förebild. De initierade förändringarna är oftast inte resultat av genomtänkta analyser av 
förebildens framgångar, utan beror snarare på den imiterande organisationens förtroende för 
sin förebilds lösningar.73 När inspirationen till reformerna hämtas inifrån det egna fältet är 
motståndet mot förändringar mindre än när idéerna kommer, eller upplevs komma, utifrån. 
Något som också bör tas i beaktande är den politiska och administrativa miljön. Politisk och 
administrativ turbulens kan försvaga det organisatoriska fältet och det motstånd som fältets 
institutionaliserade normer kan utgöra, och förändra eller upplösa effekter som härstammar 
från faktorer i det professionella fältet.74  
 
Organisationens strävan efter en god effektivitet å ena sidan och att vinna omgivningens 
förtroende å den andra, kan i många fall vara praktiskt svårförenligt. De båda intressena kan 
till och med stå i motsats till varandra. Detta innebär att verksamhetens organisatoriska 
struktur, styrd av institutionella regler, måste särkopplas från organisationens praktiska 
arbete.75 Samma problematik kan uppstå när organisationer tar till sig idéer utifrån, som måste 
översättas och anpassas till den egna verksamheten. Anpassningen är inte alltid oproblematisk 
och kan innebära att organisationen måste särkoppla den formella strukturen från den 
praktiska verksamheten för att vidmakthålla organisationens identitet utåt, mot 
omgivningen.76 Särkoppling kan ske på olika sätt: 
 

• Organisationens verksamhetsmål formuleras på ett tvetydigt eller oklart sätt. Bestämda 
mål ersätts av tekniska mål. Ett exempel på detta är bibliotekslagens § 2, om att alla 
medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek. Definitionen beskrivs i allmänhet som 
mycket diffus, vilket har till följd att lagen efterföljs beroende på hur beslutsfattarna 
väljer att tolka den. 

• Integration mellan verksamhetens olika delar undviks. Handlingsplaner och liknande 
implementeras inte, utvärderingar är ceremoniella till sin natur. 

• Ansvaret för det praktiska arbetet delegeras till professionella yrkesgrupper, som 
vinner legitimitet genom sina yrken. 

• Mänskliga relationer betonas starkt. Enskilda individer får på egen hand, informellt, 
utarbeta procedurer för det egna arbetet, då organisationen inte kan styra arbetet enligt 
formella regler utan att vara inkonsekvent. 

 
Då en institutionaliserad organisations formella struktur inte nödvändigtvis behöver ha någon 
koppling till effektivitet i organisationens praktiska verksamhet, undviks gärna utvärderingar 
av det tekniska arbetet. Koordination och samarbete mellan verksamhetens olika instanser 
sker ofta informellt.77 
 
 
 

                                                 
72 Scott, W. Richard (2001). s. 51-58. 
73 Meyer, John W. & Rowan, Brian (1991). s. 70. 
74 Audunson, Ragnar (1996). s. 23-26. 
75 Meyer, John W. & Rowan, Brian (1991). s. 41. 
76 Johansson, Roine (2006). s. 20. 
77 Meyer, John W. & Rowan, Brian (1991). s. 57-59. 
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4.2 Planering och strategier 
 
För att förstå vilken funktion upprättade planer och planeringsarbete har för en organisation, 
har vi valt att komplettera den nyinstitutionella teorin med en teori om planeringsarbete,78 
utvecklad av Henry Mintzberg, professor i management vid McGill university i Montreal.79 
Mintzbergs teori om planering är intressant i detta sammanhang då vi kan utläsa flera 
beröringspunkter med det nyinstitutionella perspektivet. Framförallt gäller detta hans syn på 
planering som ett verktyg för organisationer att anpassa sig efter omgivningen, och på så vis 
bibehålla stabilitet. Detta kan framförallt kopplas till de nyinstitutionella begreppen 
isomorfism och särkoppling. Vi menar även att planeringsarbete kan ses som ett led i en 
ständigt pågående institutionaliseringsprocess, där planer artikulerar en verksamhets 
strategier, vilka styrs av fältets underliggande normer och värderingar. I vår studie ser vi 
Mintzbergs distinktion mellan upprättande av strategier å den ena sidan och av planer å den 
andra, som värdefull, eftersom den ger oss möjligheter att fördjupa vår analys.80  
 
 
4.2.1 Vad är planering? 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad planering är och 
vilka uppfattningar om planers nytta som ofta ligger bakom planeringsarbete.  
 
En plan är en tydlig och dokumenterad formulering av en verksamhets intentioner. Att planera 
innebär försök att artikulera och rationalisera beslutsfattande och att göra upprättandet av 
strategier mer effektivt. Mintzberg urskiljer fyra olika uppfattningar hos planerare själva om 
varför planering är viktigt för en organisation. Planering är 
 

1. viktigt för att koordinera organisationens aktiviteter 
2. ett sätt att förbereda sig för framtiden och förebygga problem 
3. en förutsättning för att agera rationellt 
4. nödvändigt för att kontrollera verksamheten 
 

Vi ser bibliotek som en professionell organisation. Denna typ av organisation kännetecknas 
enligt Mintzberg av att den erbjuder tjänster av professionell personal, vars färdigheter ofta är 
standardiserade. De anställda arbetar självständigt och det ledarskap som organisationens 
chefer utövar är stödjande snarare än kontrollerande. Planeringsprocessen i en sådan 
organisation involverar många aktörer, och flera strategier upprättas av de 
professionsutövande själva (i detta fall bibliotekarierna) efter hur de önskar bemöta sina 
kunder och vara dem till hjälp. Processen präglas av interaktion mellan de yrkesutövande och 
ledningen, vars bidrag ofta begränsas till att handla om strategier för stöd. Kollektiva och 

                                                 
78 Mintzberg, Henry ([1994] 2000). The rise and fall of strategic planning. London: Prentice Hall: Pearson 
Education Limited. s. 459. 
79 Henry Mintzberg (2006). (Henry Mintzberg, webbansvarig) http://www.henrymintzberg.com/about.htm 
[2007-05-20] 
80 Sheila Corrall har forskat om strategisk planering på bibliotek. Vår uppfattning är dock att hon i högre grad än 
Mintzberg ser planering som ett kontrollinstrument, och att hon är mer inspirerad av instrumentell teori. (Se 
Corrall, Sheila (2000). Strategic management of information services: a planning handbook. London: ASLIB. s. 
75-77). Eftersom vi strävar efter att presentera ett relativt sammanhängande teorietiskt ramverk har vi därför valt 
att använda Mintzberg framför Corrall.  
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individuella strategier slås i planeringsarbetet samman och resultatet färgas kollegialt såväl 
som politiskt.81  
 
 
4.2.2 Planering och kontroll 
 
Med hjälp av resonemanget i detta avsnitt kan vi tydligare åskådliggöra det fenomen i de 
undersökta kommunernas planeringsarbete som i nyinstitutionell teori benämns särkoppling. 
Denna del av Mintzbergs teori ger oss även möjlighet att förstå varför förväntningar på 
upprättade planer inte alltid uppfylls. 
 
Planer syftar i regel till att bibehålla en organisations stabilitet, samtidigt som de ses som ett 
verktyg att snabbt hantera omgivningens förändrade krav. På så vis menar Mintzberg att 
planering i det här sammanhanget är en motsägelse och att den kontroll som planeringsarbete 
anses medföra är en illusion. Att ha en strategi för hantering av framtiden nedtecknad på 
papper ger en inbillad föreställning av att ha kontroll, när verkligheten i själva verket är 
oförutsägbar och sällan kan hanteras med på förhand utarbetade strategier. Paradoxalt nog 
begränsar planeringsarbete organisationens möjligheter att utveckla och tillämpa nya idéer, 
samt genomföra alltför omfattande förändringar. När krav från den yttre miljön påverkar 
verksamheten på ett sätt som organisationen inte kan hantera, beskrivs omgivningen ofta som 
turbulent. Mintzberg menar dock att det som organisationen upplever som turbulens i 
omgivningen i själva verket handlar om organisationens oförmåga att anpassa sig efter sin 
omgivning. 
 
Mintzberg menar vidare att det inte alltid är strävan efter kontroll som är den drivande kraften 
bakom planeringsarbete. En del organisationer upprättar planer för omgivningens skull, utan 
att själva tro på planens funktion och nytta. Ofta rör det sig om organisationer som inte har 
någon utvecklad vision, eller som fortfarande befinner sig i en lärandeprocess där målet är att 
upprätta egna strategier. Organisationer som i ett sådant skede tvingas artikulera strategier för 
verksamheten, formulerar ofta plattityder som ingen i organisationen har för avsikt att 
implementera, ens om de kunde. Det förekommer även att organisationer upprepar redan 
existerande strategier, även om nya strategier har uppstått eller är under utveckling. Denna typ 
av planering görs mest för sakens skull, saknar egentlig substans och ökar således inte 
kontrollen över verksamheten hos någon inblandad, varken inom eller utanför 
organisationen.82  
 
 
4.2.3 Vad är strategisk planering? 
 
Mintzbergs definition av strategisk planering kompletterar det nyinstitutionella perspektivet 
genom att visa hur planeringsarbete kan göra institutionaliserade strategier hanterbara. I denna 
uppsats använder vi begreppet strategisk planering för att visa på möjliga förklaringar till 
varför planarbetet i de olika kommunerna är mer eller mindre lyckat.  
 
Termen strategi brukar förklaras antingen som en plan, en guide eller något liknande, eller 
som ett mönster där en organisation över tid skapar konsekvens i sina handlingar. Båda 
definitionerna äger giltighet eftersom organisationer i regel både skapar planer för sina 

                                                 
81 Mintzberg, Henry ([1994] 2000). s. 15-32 och 398-406. 
82 Mintzberg, Henry ([1994] 2000). s. 184 och 203-218. 
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verksamheter och utvecklar mönster. Det går dock att göra skillnad mellan strategier som är 
överlagda och realiseras fullt ut, strategier som förblir oförverkligade och strategier som är 
oavsiktliga och oplanerade. Det är sällsynt att någon av dessa strategier förekommer i 
renodlad form – i regel rör det sig om kombinationer av flera olika tillvägagångssätt, för att 
organisationen ska kunna bibehålla kontrollen över verksamheten samtidigt som strategierna 
ska lämna utrymme för lärande.83 
 
Begreppet strategisk planering har funnits sedan mitten av 60-talet.84 Mintzberg argumenterar 
för att strategisk planering är ett begrepp som sammanför två oförenliga element, eftersom 
strategi handlar om syntes och planering handlar om analys. Planering, menar han, används 
inte för att skapa strategier, utan för att göra strategierna hanterbara i det praktiska arbetet. De 
olika processerna kompletterar visserligen varandra, men den ena kan inte ersätta den andra.  
 
En organisations effektivitet främjas inte om strategisk planering ges för stort utrymme, vilket 
ofta är fallet. Mintzberg menar att två andra processer är av lika stor betydelse, nämligen 
strategic vision och strategic learning. Det visionära angreppssättet innebär upprättande av en 
strategi som formulerar organisationens visioner men utelämnar specifika detaljer. Detta 
angreppssätt är mer flexibelt till sin natur och gör det lättare för organisationen att hantera 
förändring. Strategiskt lärande används där visionerna är otillräckliga och organisationen 
tvingas experimentera fram lämpliga strategier för den fortsatta verksamheten.85 
 
 
4.2.4 Planerade förändringar 
 
Detta teoriavsnitt används för att belysa hur planeringsarbete skapar eller begränsar 
förutsättningar att förändra biblioteksverksamheter. Mintzbergs teori kan i detta avseende 
kopplas till det nyinstitutionella begreppet institutionalisering, framförallt i bevarandet och 
vidmakthållandet av organisationens redan existerande strukturer och strategier. 
 
Ju mer välartikulerad en strategi är, desto större tyngd och styrka får den i den aktuella 
verksamheten. En detaljerad strategi innebär dock även att organisationens förmåga att 
förändra sig begränsas, att dess flexibilitet minskar och motståndet mot förändringar ökar. 
Planeringsarbete är en konservativ process som syftar till att bevara organisationens 
verksamhetsinriktning. Detta innebär att planer ofta är en formulering av kategorier 
inbegripande organisationens redan existerande strukturer och strategier. Planering kan 
medföra förändring, men dessa begränsas av de ramar för verksamheten som organisationen 
sedan tidigare har upprättat.  
 
Planerade förändringar begränsas på olika sätt. För det första begränsas förändringarna i 
omfattning och innehåll, då de måste vara förenliga med organisationens 
verksamhetsinriktning. Förändringar bygger på den struktur och de strategier som 
organisationen har utvecklat sedan tidigare. Idéer och förändringar som bryter mot dessa 
undviks eller ignoreras i planeringsprocessen. För det andra har planeringsprocessen svårt att 
hantera riktigt nyskapande och kreativa idéer. Planerade förändringar är generiska, vilket 
innebär att de bakomliggande idéerna kommer från och redan har realiserats av en 
organisation med liknande verksamhet. För det tredje görs planering i syfte att verka 
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långsiktigt. Eftersom det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse framtiden tenderar 
planer i realiteten att vara kortsiktiga.86  
 
 
4.3 Sammanfattning 
 
Detta avsnitt ger en kort sammanfattning av uppsatsens teorikapitel, vars innehåll appliceras 
på vårt empiriska material i uppsatsens analysdel. 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att ur ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka hur 
upprättandet av biblioteksplaner har förändrat arbetet inom tre biblioteksorganisationer. För 
att uppnå detta syfte använder vi oss bl.a. av begreppen organisatoriskt fält, institutionalism, 
institutionalisering, isomorfism och särkoppling, för att i en nyinstitutionell analys belysa de 
förändringsprocesser som kan utläsas i vårt material. För att ge ytterligare djup åt vår 
undersökning har vi valt att komplettera den nyinstitutionella teorin med Mintzbergs teori om 
planeringsarbete. Medan Mintzbergs teori hjälper oss att förstå och förklara det praktiska 
planeringsarbetet som ett isolerat moment, hjälper den nyinstitutionella teorin oss att förklara 
vilka konsekvenser planeringsarbetet får för organisationens relation till sin omgivning. 
 
Det nyinstitutionella begreppet organisatoriskt fält används i denna uppsats för att förklara 
hur organisationens relationer till likartade organisationer i omgivningen ger upphov till eller 
påverkar förändringar. Den nyinstitutionella forskningen har lånat begreppet fält av 
sociologen Pierre Bourdieu. Ett organisatoriskt fält innefattar organisationer med jämförlig 
verksamhet, gemensamma strategier samt liknande intressen och sociala normer. Dessa 
organisationer interagerar genom nätverk och forum, där gemensam kunskap och idéer 
samlas, vilka sedan översätts till den egna verksamheten. Inom fältet strävar organisationer 
dels efter att efterlikna varandra, vilket ökar anseendet och förtroendet hos omgivningen, dels 
efter att utmärka sig som enskild organisation. Enligt Audunson, som är en nyinstitutionellt 
inspirerad forskare, definieras ett fält av förekomsten av akademisk forskning och utbildning 
inom ett institutionaliserat nätverk. Inom folkbiblioteksfältet skapas den gemensamma 
identiteten under ämnesnamnet biblioteks- och informationsvetenskap. Detta är dock ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde, där kunskapen inte är unik för bibliotekarier. Därför 
menar Audunson att IFLA har haft större inflytande än den akademiska världen i upprättandet 
av folkbiblioteksverksamheten som ett fält. Folkbiblioteksfältet utmärks bl.a. av standarder 
som det gemensamma klassifikationssystemet, och normer som t.ex. folkbibliotekens strävan 
efter en ökad tillgänglighet. Förutom det organisatoriska folkbiblioteksfältet är biblioteken en 
del av en politisk kultur, vilket innebär att verksamheten måste anpassas efter den politiska 
miljöns normer och värderingar för att kunna argumentera för verksamhetens överlevnad. 
 
Institutionalisering, isomorfism och särkoppling är nyinstitutionella begrepp som är viktiga 
för att förstå uppsatsens empiriska material och sätta det i ett större organisatoriskt och 
samhälleligt sammanhang. Institutionalisering sker över tid i alla organisationer, och styrs i 
hög grad av social interaktion. Det gemensamma språket inom organisationen har betydelse 
för den ömsesidiga förståelsen för verksamheten och för organisationens kommunikation och 
anseende utåt, mot omgivningen. Organisationer är starkt beroende av sin omgivning och 
anpassar sig därför efter allmänt vedertagna och institutionaliserade strukturer, normer och 
regler för att vinna legitimitet. Detta fenomen benämns isomorfism. Om de går emot 
strömmen och skapar sina egna formella strukturer är risken stor att de förlorar omgivningens 
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förtroende. Organisationer anpassar sig efter lagar, regler och samhälleliga trender (tvingande 
isomorfism), efter modeller och praktiker som används i andra organisationer inom samma 
fält (regulativ isomorfism), samt efter färdigheter, normer och regler inom de professioner 
som arbetar inom organisationen (normativ isomorfism). Anpassningen efter omgivningen är 
inte alltid oproblematisk, och innebär i vissa fall att den organisatoriska strukturen måste 
särkopplas från den praktiska verksamheten. Det är heller inte ovanligt att det politiska 
inflytandet på det organisatoriska fältet försvagar, förändrar eller helt upplöser fältets 
institutionaliserade normer. 
 
Mintzbergs teori om strategisk planering används för att ge en grundläggande förståelse för 
begreppet planering. Teorin ger verktyg för att belysa hur planeringsarbete skapar eller 
begränsar förutsättningar att förändra biblioteksverksamheter, och för att förklara varför 
förväntningar på upprättade planer inte alltid uppfylls. Planeringsteorin kompletterar det 
nyinstitutionella perspektivet bl.a. genom att tydligare åskådliggöra fenomenet särkoppling i 
de undersökta kommunernas planeringsarbete, och genom att visa hur planeringsarbete kan 
göra institutionaliserade strategier hanterbara. Utifrån hur Mintzberg definierar begreppet, 
tolkar vi bibliotek som en professionell organisation. I en sådan kännetecknas 
planeringsarbete av att många aktörer är delaktiga och att de yrkesutövande har stort 
inflytande i processen. Planeringsarbete kan medföra organisationsförändringar, men dessa 
begränsas av verksamhetens struktur och redan upprättade strategier. Allt för nyskapande 
idéer undviks, då planeringsprocessen inte riktigt kan hantera dem. Att planera innebär försök 
att artikulera och rationalisera beslutsfattande och att göra upprättandet av strategier mer 
effektivt. Planering görs för att koordinera och kontrollera verksamheten, förbereda 
organisationen för framtiden och för att skapa förutsättningar för ett rationellt handlande. Ofta 
handlar planering om en fixering vid kontroll. Den kontroll som planering anses ge en 
organisation är dock en illusion, eftersom framtiden aldrig kan förutsägas och sällan kan 
hanteras med på förhand framarbetade strategier. En strategi förklaras ofta som en plan eller 
guide, eller ett konsekvent handlingsmönster. Begreppet strategisk planering är en 
självmotsägelse, eftersom strategi och planering är två skilda saker. Planeringsarbete syftar 
inte till att skapa strategier, utan är snarare en process där redan existerande strategier bryts 
ner i mindre delar för att göras hanterbara i organisationens praktiska arbete. För att 
planeringsprocessen ska vara effektiv och meningsfull, måste planen styras av visioner 
snarare än av detaljer. När visionerna är otillräckliga tvingas organisationen att experimentera 
fram lämpliga strategier. Det finns organisationer som inte själva ser nyttan med en plan, och 
upprättar den för omgivningens skull. Sådana planer saknar i regel någon egentlig substans 
och har inte något som helst att göra med kontroll av verksamheten. 
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5 Metod 
 
I följande avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Kapitlet är indelat i 
fyra avsnitt, i vilka vi redogör för metodologiska ställningstaganden, det förberedande arbetet, 
intervjuerna, samt tolkning och bearbetning av det insamlade materialet. 
 
 
5.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
I detta avsnitt redovisar vi våra tankegångar kring val av metod och urval, och resonerar kring 
hur våra ställningstaganden har påverkat undersökningens validitet och reliabilitet. 
 
 
5.1.1 Val av metod - kvalitativ intervju 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av det nyinstitutionella perspektivet undersöka hur 
upprättandet av biblioteksplaner har förändrat arbetet inom tre biblioteksorganisationer. Ett 
sätt att uppnå detta syfte hade kunnat vara att med hjälp av kvantitativ metod undersöka 
berörda biblioteksverksamheter före, under och efter upprättandet av biblioteksplanerna. Att 
närvara i hela denna process var dock inte möjligt med de begränsade tidsramar denna uppsats 
hade. Istället valde vi att basera vår undersökning på kvalitativa intervjuer med 
bibliotekspersonal i tre kommuner som redan hade färdigställt biblioteksplaner. För att belysa 
arbetsprocessen sökte vi svar på frågor om vem som initierade arbetet, vem som bar ansvaret 
för arbetet och vilka aktörer som deltog i planeringsprocessen. Detta val av metod fick följder 
som var av både positiv och negativ betydelse för undersökningens reliabilitet och validitet. 
Det negativa var att vi som forskare var utlämnade till respondenternas subjektiva 
uppfattningar om hur organisationen såg ut innan planerna upprättades, hur arbetsprocessen 
med planerna såg ut, och vilka följder de upprättade planerna fick för organisationens 
verksamhet. Det är rimligt att anta att respondenterna, som i många fall hade arbetat länge på 
respektive bibliotek, till viss del var hemmablinda för den verksamhet de bedrev, och därför 
inte uppmärksammade sådant som vi som utomstående forskare hade lagt märke till. Att 
upprätta en biblioteksplan är ofta en långdragen process, och med vårt val av metod blev vi 
tvungna att förlita oss till respondenternas goda minne, vilket skulle kunna ha påverkat 
undersökningens reliabilitet. Tillförlitligheten stärktes dock i detta fall av att vi vände oss till 
flera respondenter i varje kommun, och att dessa i stor utsträckning gav likartad information. 
Deras enskilda uttalanden kunde variera något, men vi ser det som att detta kompletterade den 
bild som de tillsammans gav av upprättandeprocessen. En mycket positiv sida med vårt val av 
metod var att vi fick en utförlig bild av hur bibliotekschefer och biblioteksanställda själva 
upplevde upprättandet av biblioteksplanerna. Detta perspektiv har fördelar om vår uppsats 
används som ett stöd för andra kommuner som upprättar eller reviderar biblioteksplaner, 
eftersom intervjumetoden gav en vinkling som är lätt för biblioteksanställda att ta till sig och 
känna igen sig i. Metoden hade även vinster då den underlättade för oss att urskilja hur 
upprättandet av planerna påverkades av sociala relationer i och utanför organisationerna. 
Sådana relationer kan med fördel tolkas med hjälp av vårt teoretiska perspektiv.  
 
I den hermeneutiskt inspirerade vetenskapen eftersöks inte absolut säker kunskap. I stället 
eftersträvar forskaren att uppnå en motsägelsefri och kommunicerbar bild av den del av 
verkligheten som studeras. Forskaren försöker utgå från försvarbara kunskapsanspråk, vilket 
innebär att det är viktigt att göra en korrekt tillämpning av de undersökningsmetoder som 
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används. Validering blir i detta sammanhang en fråga om att använda den 
undersökningsmetod som passar bäst i den undersökning som ska genomföras.87 Vi bedömde 
att intervjuer som metod skulle ge oss de bästa förutsättningarna att uppnå vårt syfte. 
Intervjumetoden är en kvalitativ metod, som är beskrivande och ofta används när forskaren är 
intresserad av att ”… försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 
särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster…”88 I enlighet med Jan Trosts råd för 
kvalitativ metod, tog vi i första hand hänsyn till våra frågeställningar, som är av utredande och 
beskrivande karaktär och formulerade på grundval av vårt teoretiska perspektiv89, som syftade 
till att ge oss verktyg för att beskriva och förstå de organisationsförändringar som 
upprättandet av biblioteksplaner medförde. För att få rimliga svar på frågorna varför och hur 
eventuella förändringar i biblioteksverksamheten ägt rum, bedömde vi det som nödvändigt att 
under undersökningens gång ha möjlighet att ställa följdfrågor som utvecklar och förtydligar 
respondentens svar. Av den anledningen ansåg vi inte kvantitativ metod, t.ex. enkäter, som ett 
alternativ. Kvantitativa metoder syftar till att mäta mängden hos något och används då 
undersökningens frågeställning söker svar på frågor som hur ofta något sker eller hur vanligt 
något är. Denna typ av metod var varken förenlig med vårt val av teori eller med våra 
frågeställningar.  
 
Som stöd i vårt arbete använde vi Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun. I 
undersökningen utgick vi från ett hermeneutiskt perspektiv, där den hermeneutiska cirkeln 
står i centrum. Denna innebär en förförståelse om vad som ska komma fram i intervjuerna. 
Förförståelsen korrigeras dock efterhand genom den information som respondenten ger. En 
revidering av förförståelsen sker och en ny kunskapsstruktur växer fram under intervjuandets 
gång. Denna process kan egentligen pågå i det oändliga, men avslutas då den intervjuande 
upplever att en rimlig och motsägelsefri bild av verkligheten har etablerats.90 Vår förhoppning 
var att kvalitativa intervjuer som metod skulle medföra en större öppenhet gentemot 
respondenterna och minimera risken för att vår förförståelse skulle begränsa oss i vår 
förutsättningslöshet. Möjligheten att få fram information som vi inte förutsett skulle öka, 
vilket också skulle stärka undersökningens validitet. 
 
 
5.1.2 Urval 
 
Avsikten med vår uppsats var inte att dra några generella slutsatser om hur arbetet med 
biblioteksplaner har förändrat biblioteksverksamheten. En sådan undersökning hade inte varit 
genomförbar med de tidsramar vi hade att arbeta inom. Genom att jämföra hur arbetet med 
biblioteksplaner har gått till i tre olika kommuner kunde vi dock ge en bild av hur processen 
kan påverka biblioteksverksamheten. Ett av våra urvalskriterier för undersökningen var att 
deltagande kommuner skulle ha biblioteksplaner som redan var antagna av respektive 
kommunfullmäktige. För att vårt empiriska material skulle bli jämförbart, hade vi även som 
kriterier att de deltagande kommunerna skulle vara sydsvenska inlandskommuner med 
ungefär lika stor folkmängd. Efter att de utvalda kommunerna fått information om vilka vi var 
och vad undersökningen handlade om ställde alla upp utan tvekan. Vår uppfattning var att de 
gärna delade med sig av sina erfarenheter. 
 

                                                 
87 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 217. 
88 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. s. 14. 
89 Trost, Jan (2005). s. 15. 
90 Kvale, Steinar (1997). s. 50. 
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För att få ett tillräckligt stort underlag och säkerställa validiteten i undersökningen valde vi 
efter överväganden att intervjua tre biblioteksanställda från varje kommun. Med hänsyn till 
undersökningens begränsningar i tid och utrymme ansåg vi att tre intervjuer i varje kommun 
utgjorde ett rimligt antal, som skulle ge oss ett tillräckligt stort underlag för vår undersökning. 
I en av kommunerna fick vi dock möjlighet att intervjua en fjärde respondent, vilket inte var 
planerat på förhand. Totalt intervjuades därför tio personer. En respondent i respektive 
kommun ingick i biblioteksledningen. Detta var ett medvetet val då vi antog att 
bibliotekschefen, eller någon med liknande befattning, skulle ha en mer övergripande syn på 
biblioteksverksamheten i kommunen. Kommunernas olika organisationsstrukturer innebar att 
det inte alltid fanns en bibliotekschef. I kommunerna A och C låg det övergripande ansvaret 
för verksamheten hos en förvaltningschef. I kommun C fungerade förvaltningschefen även 
som bibliotekschef, medan lösningen i kommun A var att förvaltningschefen delegerade 
ansvaret för verksamheten till en mellanchef, som var stationerad på biblioteket. Detta innebar 
vissa skillnader i kompetens, insyn och ansvarsområden hos de intervjuade cheferna. 
Gemensamt för våra respondenter var dock att samtliga hade insyn i verksamheten och att de 
deltagit i arbetet med biblioteksplanen. Vi intervjuade inte politiker. Visserligen påverkar de i 
hög grad verksamheten, men de utgör en grupp som ligger utanför det organisatoriska fält vi 
är intresserade av. Representanter för allmänheten intervjuades inte heller, då de i likhet med 
politiker är en del av organisationens omgivning och inte tillhör det undersökta fältet. Att 
genomföra intervjuer med representanter från fältets omgivning hade tagit för mycket tid och 
utrymme i anspråk för att rymmas inom uppsatsens ramar. Undersökningen fokuserar de 
biblioteksanställdas egen syn på verksamheten, snarare än hur omgivningen upplever 
organisationen. 
 
 
5.2 Det förberedande arbetet 
 
Följande avsnitt behandlar undersökningens förberedande arbete, vilket innebar utformande 
av intervjuguide, etiska överväganden, samt kontakttagande med de utvalda kommunerna. 
 
 
5.2.1 Utformning av intervjuguide 
 
Vår intervjuguide91 bestod av halvstrukturerade frågor, vilket innebar att den innehöll förslag 
till frågor som kunde vara av relevans för undersökningen. På så vis fungerade guiden som ett 
stöd i intervjusituationen, eftersom den fokuserade samtalet samtidigt som den gav möjlighet 
till flexibilitet. Eftersom ingen intervju är den andra lik kunde det bli aktuellt med 
omformuleringar, ändringar i frågornas ordningsföljd samt formulerande av följdfrågor som 
förklarade och gav undersökningen extra djup. Vi var medvetna om att det var av betydelse 
för undersökningens reliabilitet och validitet att respektive respondent kände sig bekväm i 
intervjusituationen. Några av intervjuguidens inledande frågor, om respondentens bakgrund, 
syftade därför till att få samtalet att komma igång och att få den intervjuade att vänja sig vid 
situationen. Dessa frågor stod dock inte med i respondentens formulär. 
 
Kvale menar att frågeformulär kan struktureras i teman för att ge en ökad förståelse för hur 
frågorna hör samman och på så vis förenkla intervjusituationen. 92 Vi följde detta råd och 
ordnade våra intervjufrågor under fyra teman. De frågor som ordnades under det första temat, 

                                                 
91 Se bilaga  
92 Kvale, Steinar (1997). s. 117 och 121. 
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”Upprättandet av biblioteksplanen”, syftade till att undersöka hur arbetsprocesserna i de 
berörda kommunerna hade sett ut, d.v.s. vem som tog initiativet till upprättandet av planerna, 
vem som hade ansvaret för arbetet och vilka som deltog i processen. Andra frågor under 
samma tema användes för att söka svar på uppsatsens tredje frågeställning, om 
folkbiblioteksfältets inflytande på arbetsprocesserna. Frågorna i temat ”Omgivningens 
påverkan på verksamheten” fanns med för att ge förutsättningar att svara på uppsatsens första 
och andra frågeställning, om bibliotekens möjligheter att genom biblioteksplanerna hävda sina 
funktioner gentemot politiker och samhälle, och om allmänhetens möjligheter att påverka 
biblioteksverksamheterna. Det tredje temat, ”Biblioteksplanens effekter på er arbetssituation”, 
samlade frågor som vi hoppades skulle kunna besvara uppsatsens fjärde och femte 
frågeställning, om vilka tendenser som kan urskiljas gällande biblioteksplanernas påverkan på 
folkbiblioteksfältet, och om huruvida biblioteksplanerna artikulerar institutionaliserade 
värderingar och normer eller om nya idéer och arbetssätt har tillkommit. Det fjärde och sista 
temat, ”Utvärderande arbete”, samlar frågor som främst syftar till att besvara uppsatsens 
första frågeställning, om biblioteksplanens legitimerande funktion. Hur våra teoretiska 
utgångspunkter förhåller sig till våra frågeställningar - och därigenom indirekt till frågorna i 
intervjuguiden - förklaras i uppsatsens teorikapitel. 
 
 
5.2.2 Allmänna förberedelser 
 
Förberedelserna inför undersökningen handlade till stor del om etiska överväganden. Vi 
resonerade kring hur undersökningen skulle läggas upp och kring hur vi skulle använda det 
insamlade materialet, utan att äventyra våra respondenters anonymitet. Enligt Kvale är det 
etiska problemet i planeringsfasen av undersökningen att tidigt få de tilltänkta 
respondenternas samtycke om deltagande, samt att säkra anonymitet och konfidentialitet. 
Kontakt med kommunerna togs genom bibliotekschefen i respektive kommun. Denna första 
kontakt innebar att vi informerade om vilka vi själva var, vilket typ av undersökning vi ville 
genomföra och vad den syftade till. Denna information nådde således samtliga chefer i 
undersökningen. Eftersom vi inte kunde vara säkra på att chefen i sin tur informerade sina 
anställda, upprepade vi samma information i utskicken med våra intervjufrågor, och hoppades 
på så vis att informationen skulle nå alla våra respondenter före intervjutillfället. I detta mail 
informerade vi även, i enlighet med Kvales råd, om anonymitet och konfidentialitet, och om 
hur vi skulle gå tillväga i våra intervjuer. Vi valde att skicka ut våra intervjufrågor på förhand. 
Skälet till detta var att de ämnen som skulle komma att beröras krävde eftertanke. Dessutom 
trodde vi att respondenterna skulle känna sig tryggare i intervjusituationen om de visste vilken 
typ av frågor de hade att vänta sig. En risk med ett sådant tillvägagångssätt kan vara att 
respondenterna, i de fall då de på förhand vet vilka frågor som kommer att ställas, förbereder 
svar som är mindre uppriktiga och spontana än vad som hade varit fallet om de varit 
oförberedda.93 Vi bedömde att fördelarna med att respondenterna kände sig trygga i 
intervjusituationen övervägde risken med att svaren skulle bli tillrättalagda. Vår intervjuguide, 
med halvstrukturerade frågor, innebar dessutom att respondenten gavs utrymme för egna 
utvikningar som ledde till icke-planerade följdfrågor, vilket i sin tur gjorde att intervjuns 
spontanitet bevarades. 
 
 
 
 

                                                 
93 Kvale, Steinar (1997). s. 105 och 107-108. 
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5.3 Intervjuerna 
 
Detta avsnitt beskriver hur intervjuerna gick till, den problematik som metoden innebar samt 
kritik mot vårt eget förfarande.  
 
 
5.3.1 Undersökningens genomförande 
 
Vi hade på förhand uppskattat att varje intervju skulle ta ungefär en timme i anspråk. Vid 
intervjutillfällena varierade samtalens längd mellan 20 minuter och drygt en timme, delvis 
beroende på hur stor insyn och delaktighet respondenten hade haft i arbetet med 
biblioteksplanen, delvis på hur pratsam han eller hon var. Samtliga intervjuer bandades, med 
respondentens medgivande. För att undvika störningar som kunde påverka inspelningens 
kvalitet, men även för att samtalen skulle kunna fortlöpa ostört, genomförde vi intervjuerna så 
långt det var möjligt i avskildhet, i personal- och konferensrum. Som tidigare har nämnts var 
vår avsikt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebar att vi strävade efter 
att arbeta i dialog med respondenterna. Vår empiriinsamling genomfördes med hjälp av 
djupintervjuer i form av ett fokuserat samtal som tog stöd i vår intervjuguide, bestående av 
halvstrukturerade frågor.94  
 
Av någon anledning missade vi att skicka ut frågorna i förväg till kommun C, vilket vi blev 
varse först när vi gjorde vårt besök. Detta var olyckligt. Situationen innebar att vi fick lägga 
extra mycket tid på att förklara vilka vi var, vad undersökningen handlade om och hur arbetet 
med uppsatsen skulle gå till. Vi la dock inte märke till att respondenterna i denna kommun 
skulle vara mer nervösa än de som fått frågorna på förhand. Vi upplevde att de snabbt fann sig 
i situationen och gav avslappnade svar. Dessa var eventuellt inte lika uttömmande som de svar 
vi fick i de övriga kommunerna, men detta var något som vid behov kunde korrigeras i 
efterhand av båda parter. Vi fick inte intrycket att de respondenter som på förhand fått 
frågorna hade diskuterat dem sinsemellan. Varje respondent gav svar som i resonemang och 
innehåll i stort tycktes vara individuella. Gällande spontaniteten i respondenternas svar kan 
nämnas att intervjuerna vid flera tillfällen tog nya vägar, och att flera frågor som inte fanns i 
formuläret tillkom vid intervjutillfällena, allt beroende på den information som kom fram hos 
varje enskild respondent. 
 
Kvale påpekar att det är mycket viktigt att intervjuaren vid intervjusituationen klargör hur 
materialet ska användas och förtydligar frågor om konfidentialitet och anonymitet.95 Trots att 
vi via e-post på förhand hade informerat våra respondenter om anonymitet samt om hur deras 
svar skulle användas och vilka möjligheter de hade att påverka sina svar efter intervjun, insåg 
vi snabbt vikten av att repetera detta vid själva intervjutillfället, med varje enskild respondent. 
Vi uppfattade det som att informationen hade en lugnande verkan på de respondenter som fick 
informationen innan bandspelaren slogs på. Vid en av intervjuerna missade vi att ge ovan 
nämnda information innan intervjun startade och förtydligade villkoren först efter att 
bandupptagningen hade påbörjats. I viss mån påverkade det intervjun, så till vida att 
respondenten hade svårt att komma igång och var rädd att formulera sig för kritiskt. Hon 
lugnande sig dock sedan vi förtydligat att hennes svar skulle behandlas anonymt. 
 

                                                 
94 Kvale, Steinar (1997). s. 32. 
95 Kvale, Steinar (1997). s. 105. 



 37 

Ytterligare kritik mot vårt eget förfarande i intervjusituationerna är att vi ibland ställde frågor 
som påståenden och/eller med negationer. Detta innebar att vi vid ett par tillfällen brast i vår 
förutsättningslöshet, och att vi stundtals la orden i munnen på våra respondenter. Dessa frågor 
ställdes dock som tolkningsfrågor96, med syfte att bekräfta att vi hade förstått respondentens 
svar korrekt. Vi upplevde att respondenterna sa ifrån när vi hade uppfattat svaren fel, och 
korrigerade när vi hade missförstått, både vid själva intervjutillfället och vid senare tillfälle då 
de läste igenom våra utskrifter. Därför bedömer vi att vårt ibland orutinerade tillvägagångssätt 
inte medförde några allvarligare konsekvenser för undersökningens reliabilitet och validitet. 
 
 
5.4 Tolkning och bearbetning av det insamlade materialet 
 
Detta avsnitt förklarar hur vi resonerade i hanteringen av etiska och praktiska problem i 
utskrifts- och analysarbetet. 
 
 
5.4.1 Utskriftsarbetet 
 
Det hermeneutiska perspektivet betonar skillnaden mellan att tolka en litterär text och att tolka 
en intervjutext. Intervjutexten skapas genom ömsesidig samverkan mellan den intervjuande 
och respondenten, där den senare har möjlighet att förtydliga och korrigera under arbetets 
gång. Detta sker i en mellanmänsklig situation som aldrig kan ges rättvisa i en utskrift, då 
kroppsspråk och betoningar är mycket svåra att återge i skrift. Intervjutexter måste bearbetas 
innan de är redo för analys, eftersom de ofta innehåller en stor mängd ovidkommande 
information i form av upprepningar och vagheter.97 
 
En utskrift innebär enligt Kvale att en intervju blir överförd från en form av berättande till en 
annan. Utskriften är varken en exakt återgivning av samtalet eller en skriftlig produkt som 
följer skrivreglerna. Intervjusituationen innebär att ett samtal förs mellan två eller flera 
människor, och i denna situation spelar kroppsspråk, röstläge och dylikt en viktig roll. Det är 
därför nödvändigt att vara medveten om att den utskrift som används vid analysen är en 
tolkning. Det är omöjligt att föra över en intervju till papper och samtidigt behålla 
meningarnas ursprungliga betydelse. Vi skrev ut samtliga intervjuer i enlighet med Kvales 
råd. Innan arbetet med utskrifterna påbörjades, diskuterade vi noga sinsemellan hur 
utskriftsarbetet skulle gå till. För att i ett senare stadium kunna jämföra utskrifterna var det 
viktigt att vi gick till väga på samma sätt med alla intervjuerna. Vi enades om att utskrifterna 
både skulle vara för oss själva (som ett stöd för minnet) och för respondenten, för att denne 
skulle kunna bekräfta att hans eller hennes åsikter hade blivit korrekt återgivna. Vi ansåg att 
det var respondentens åsikter som var väsentliga för analysen, och strävade därför efter att 
koncentrera uttalanden och ta bort upprepningar. Vi ville dock inte utesluta möjligheten att 
citera våra respondenter, vilket vi var tvungna att ta i beaktande i våra utskrifter. Med dessa 
ställningstaganden i bakhuvudet enades vi om att utskrifterna skulle göras på ett sådant sätt att 
andemeningen i respondenternas uttalanden skulle framgå och så långt det var möjligt skrivas 
ut med deras egna ord. Utskrifterna skulle inte vara ordagranna men var tvungna att göras 
begripliga i meningsbyggnad. Detta arbete genomfördes i linje med Kvales råd att försöka 
formulera utskriften efter hur respondenten kunde antas ha velat formulera sig i skrift. En 
sådan utskrift formuleras så att den producerade texten överensstämmer med respondentens 

                                                 
96 Kvale, Steinar (1997). s. 125. 
97 Kvale, Steinar (1997). s. 50 och 52-53.  
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allmänna uttryckssätt. Således har respondenternas uttalanden inte återgivits exakt, annat än 
då särskilt viktiga kärnmeningar dök upp, som vi trodde att vi eventuellt skulle vilja citera 
senare. Dessa meningar skrevs noggrant ut precis som respondenten hade uttryckt sig, och 
försågs med citattecken. Ytterligare ett skäl till att inte skriva ut respondenternas uttalanden 
exakt, är att det kan verka sårande för respondenten att läsa.98 Eftersom utskrifterna i ett 
senare skede skulle skickas ut till respektive respondent för påseende, gjorde vi vårt bästa för 
att transkribera intervjun till en mer sammanhängande form. Utfyllnadsord (i stil med ”då”, 
”liksom”, ”så att säga”, ”va”) utelämnades när de inte hade någon egentlig betydelse och 
talspråk skrevs i stor utsträckning ut till skriftspråk. Respektive respondent informerades om 
hur utskriftsarbetet hade gått till i ett följebrev till utskriften. Utskrifterna skickades till varje 
respondent utan anmodan, och samtliga respondenter gav sitt godkännande, ibland dock efter 
vissa korrigeringar. 
 
 
5.4.2 Analysarbetet 
 
Jan Trost betonar i Kvalitativa intervjuer att analysarbete kan utföras på många olika sätt. Vi 
valde att följa hans råd, att när intervjuarbetet var avslutat, fortlöpande notera idéer som vi 
trodde kunde vara användbara till analysen, oavsett vilken fas av arbetet vi var i. Detta gjorde 
att vi hela tiden höll oss skärpta under utskriftsarbetet och i systematiseringen av resultaten.  
 
I analysarbetet har vi koncentrerat oss på hela uttalanden och satser snarare än på enstaka ord. 
Vi var noggranna med att ställa samma analytiska frågor till alla intervjuer, så att materialet 
skulle bli jämförbart. Materialet klassificerades med hjälp av färgkodning, vilket innebar att 
varje intervju analyserades efter de teman som användes i intervjuguiden och i presentationen 
av undersökningens resultat.99 Efterhand som materialet bearbetades, insåg vi dock att 
analysen skulle vara mer lättbegriplig och logiskt sammanhängande om vi strukturerade vårt 
material efter nya teman, nämligen biblioteksplanernas struktur och fältets respektive 
omgivningens påverkan på biblioteksverksamheten. Dessa teman var mer övergripande och 
placerade vårt empiriska material i relation till begreppen från vårt teoretiska perspektiv i ett, 
som vi tyckte, mer begripligt sammanhang. Detta innebär att nyinstitutionella begrepp och 
Mintzbergs planeringsteori placeras i ett mer övergripande sammanhang, och används för att 
förklara handlingsmönster och förändringar som upprättandet av biblioteksplanerna har 
medfört i de undersökta kommunerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
98 Kvale, Steinar (1997). s. 152-158. 
99 Trost, Jan (2005). s. 126-127 och 132-133. 
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6 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av vårt empiriska material. Resultatet har 
huvudsakligen ordnats efter de teman som användes för att strukturera frågorna i 
undersökningens intervjuguide. Rubriken ”Institutionalisering” återfinns dock inte i guiden, 
men ett par frågor i dess inledning syftar till att belysa fenomenet. Utöver detta föregås 
sammanställningen av intervjuerna av en kort beskrivning av respektive kommuns 
biblioteksplan.  
 
I uppsatsens problemavgränsning nämner vi att uppsatsen fokuserar arbetsprocessen i högre 
grad än den upprättade biblioteksplanens funktion. Detta innebär att vi vill undersöka vem 
som har initierat arbetet, vem som är ansvarig för vad, och vilka som är delaktiga i arbetet. 
Dessa frågor besvaras främst under rubrikerna ”Bakgrund och initiativ till biblioteksplanen” 
och ”Arbetet med biblioteksplanen”. 
 
Rubrikerna som presenteras i detta avsnitt kan på olika sätt kopplas till de begrepp som 
beskrivs och förklaras i uppsatsens teoridel. Rubriken ”Biblioteksplanen” syftar till att ge en 
bild av hur biblioteksplanerna ser ut i respektive kommun, vilket i uppsatsens analys kommer 
att kopplas främst till Mintzbergs planeringsteori. Rubriken ”Institutionalisering” samlar 
information om vilka normer och värderingar som styr arbetet på de berörda biblioteken. 
Avsnitten ”Bakgrund och initiativ till biblioteksplanen”, ”Arbetet med biblioteksplanen”, 
”Riktlinjer och inspiration” och ”Omgivningens påverkan på verksamheten” finns med för att 
beskriva de olika kommunernas arbetsprocesser, för att dessa i ett senare skede ska kunna 
jämföras i uppsatsens analysdel. I detta arbete är de nyinstitutionella begreppen tvingande och 
regulativ isomorfism centrala, vid sidan om termen organisatoriskt fält. Under rubrikerna 
”Biblioteksplanernas effekter på arbetssituationen” och ”Utvärderande arbete” vill vi redogöra 
för den funktion som respondenterna upplever att de upprättade planerna har och hur de har 
förändrat verksamheten. I dessa avsnitt sammanställer vi också information kring hur 
bibliotekariernas yrkeskompetens har påverkat arbetet. I sammanhanget är begrepp som 
normativ isomorfism, legitimitet, särkoppling och institutionalisering av betydelse. 
 
Biblioteksverksamheten i de olika kommunerna ligger under olika förvaltningar, t.ex. 
utbildnings- och kulturförvaltningen eller kultur- och fritidsförvaltningen. Detta innebär att 
chefen på respektive förvaltning har det högsta ansvaret för biblioteksverksamheten. I vår 
undersökning tycker vi oss inte se att dessa varierande strukturer har någon större betydelse 
för hur verksamheterna bedrivs, eller för hur upprättandet av biblioteksplanerna har gått till. 
Däremot tycker vi att de högst ansvarigas uttalanden i vissa fall är intressanta i förhållande till 
deras befattning, och har därför valt att ange när det är de som har uttalat sig. Eftersom den 
högst ansvarige i kommun A är förvaltningschef benämns han i sammanställningen ”chef”, 
medan de högst ansvariga i kommunerna B och C benämns ”bibliotekschef, alternativt ”chef”.  
 
 
6.1 Kommun A 
 
6.1.1 Biblioteksplanen 
 
Biblioteksplanen är en del av en större plan för kommunens kulturverksamhet. Planen är 
kortfattad, överskådlig och strukturerad efter syfte och mål. I syftet artikuleras verksamhetens 
betydelse, och i målen återfinns en beskrivning av vad kommunen vill uppnå med 
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verksamheten. Målen är i sin tur kategoriserade efter målgrupper, där förslag anges för hur 
särskilda behov ska tillgodoses anges. I detta ryms både visioner och beskrivningar av 
verksamheten som den ser ut och vad kommunens bibliotek planerar att göra under 
planperioden. 
 
 
6.1.2 Institutionalisering 
 
Respondenterna i kommun A uttrycker olika åsikter om vad som är det viktigaste med 
biblioteksverksamheten i kommunen. Två av respondenterna pratar om prioriterade grupper. 
En av dem menar att den grupp som bör prioriteras främst är barn och ungdom, medan den 
andra även nämner funktionshindrade, invandrare och andra särskilda grupper. Hon menar att 
hennes prioriteringar stämmer väl överens med de mål som har artikulerats i biblioteksplanen, 
vilken i sin tur överensstämmer med de prioriterade grupper som anges i bibliotekslagen.100  
 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 101 

 
Chefen anser att bibliotekets viktigaste funktion är att vara en central kunskapsbank. Han 
anser även att biblioteket ska vara en samlingspunkt som är till för alla, där man kan läsa 
tidningen, använda datorerna och låna skönlitteratur.  
 
 
6.1.3 Bakgrund och initiativ till biblioteksplanen 
 
Chefen uppger att arbetet med den nya planen inleddes tidigt, några år innan tillägget i 
bibliotekslagen om biblioteksplaner kom. Initiativet var gemensamt och kom från chefen 
själv, som ville ha en större insyn i biblioteksverksamheten, från bibliotekspersonalen och 
från politiker, som inte var riktigt nöjda och ville ha en nystart. Respondent 1 menar att 
bibliotekspersonalen ville ha ett dokument där de beskrev verksamheten och artikulerade 
varför den var viktig, för att sedan kunna förankra det hos politikerna. De ville tillsammans 
med politikerna enas om vilket bibliotekets uppdrag var, för att sedan ha ett dokument att 
utvärdera mot. Visserligen fanns det ett gammalt dokument sedan tidigare, men det var så 
stort och detaljerat att ingen hade orkat läsa det.  
 
Biblioteksplanen är en del av en större plan för kommunens kulturverksamhet. Chefen menar 
att kombinationen var naturlig, dels eftersom en plan för både bibliotek och kulturverksamhet 
i allmänhet saknades, dels för att de båda områdena är så intimt förknippade. 
Sammanslagningen gav en helhetssyn som visserligen medförde ett mer omfattande arbete, 
men chefen tror att biblioteksverksamheten ändå fick lika stort utrymme i den gemensamma 
planen som den hade fått i en egen plan.  
 

                                                 
100 Respondent 3 
101 Bibliotekslag, SFS 1996:1596 (1996). 
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6.1.4 Arbetet med biblioteksplanen 
 
Enligt chefen skedde upprättandet av biblioteksplanen på politikernas uppdrag, och 
organiserades av honom själv i samarbete med en utvecklingsledare från utbildnings- och 
kulturförvaltningen. Denne sammanställde fokusgrupper, som enligt respondent 3 bestod av 
föreningsmedlemmar, personal och politiker. Fokusgrupperna användes för att få in 
synpunkter från föreningar, som fick representera ortens allmänhet. Chefen berättar att planen 
delades in i tre ämnesområden, där biblioteksverksamheten utgjorde ett område. För varje 
ämnesområde sattes sedan en arbetsgrupp in. Utvecklingsledaren höll samman arbetet, men 
för varje arbetsgrupp ansvarade någon ur bibliotekspersonalen. I arbetsgrupperna deltog 
bibliotekspersonal och politiker, och stöd hämtades vid upprepade tillfällen från 
fokusgrupperna. Respondent 3 tillägger att det utöver det konsulterande arbetet med 
fokusgrupper hölls samtal med skola och lärare.  
 
Arbetet var inriktat efter olika målgrupper och pågick i något år. Respondent 3 hade önskat att 
bibliotekspersonalen hade varit ännu mer delaktig i processen, men anser att arbetet fungerade 
väldigt bra utifrån de ramar som hade givits av politikerna. I arbetet med planen ställde man 
upp mål att uppnå och mål att sikta emot. Personalen ansåg att det var viktigt att ge utrymme 
åt visioner, att ”kunna sikta mot stjärnorna lite också”.102 Chefen betonar att en plan är något 
som politikerna förbinder sig att leva upp till. Mot slutet av processen blev planen därför 
mycket avskalad, då politikerna frågade sig om de verkligen skulle kunna anslå de pengar 
som erfordrades. Ändå tycker chefen att planen blev bra.  
 
Respondent 1 nämner att den slutgiltiga planen sammanställdes i förvaltningen, av 
utvecklingsledaren. Den såg lite annorlunda ut än den version som arbetsgrupperna hade 
föreslagit, eftersom politikerna ville att planen skulle likna kommunens skolplan. De ville ha 
en skriftserie med planer där alla dokument såg ut på samma sätt, även om de hade olika titlar 
och olika tidpunkter för uppdatering. Anpassningen medförde att biblioteksplanen inte fick 
vara för omfattande. I arbetet med planen försökte arbetsgruppen därför medvetet hålla en 
ganska allmän ton, för att sedan upprätta en mer detaljerad arbetsplan med biblioteksplanen 
som grund. Respondent 1 menar vidare att det är bra att biblioteksplanen blev så allmänt 
hållen eftersom det är svårt att ta sig igenom ett alltför omfattande dokument. Respondent 3 
hade dock önskat att biblioteksverksamheten hade fått ta lite mer plats i biblioteksplanen.  
 
 
6.1.5 Riktlinjer och inspiration 
 
I arbetet med biblioteksplanen användes framförallt bibliotekslagen, där krav på 
biblioteksplaner dock ännu inte hade blivit lagstadgat, som utgångspunkt. Respondent 3 
uppger att hon hade med sig både Unescos folkbiblioteksmanifest och material från Svensk 
Biblioteksförening, men att arbetsgruppen fastnade för att arbeta med bibliotekslagen 
eftersom det annars hade blivit lite för mycket. Respondent 1 menar att politikerna var särskilt 
intresserade av bibliotekslagen eftersom de var skyldiga att följa den. 
 
Respondent 3 berättar att ingen av grannkommunerna hade någon biblioteksplan antagen vid 
den tidpunkt som kommun A påbörjade arbetet med sin plan. Respondent 1 tillägger att de 
därför arbetade ganska självständigt efter de förutsättningar de hade i sin kommun, och utifrån 
vad bibliotekspersonalen kunde berätta om hur verksamheten sett ut tidigare, vad som hade 

                                                 
102 Respondent 3 
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varit bra och dåligt etc. Inspiration hämtades, enligt chefen, från Svensk Biblioteksförenings 
webbplats och den skrift de publicerade, Biblioteksplaner: en idéskrift103 samt från en 
kommun i Sydsverige som var tidigt ute med sin biblioteksplan. 
 
 
6.1.6 Omgivningens påverkan på verksamheten 
 
Enligt chefen har planen varit bra för dem som arbetar inom verksamheten och för politikerna. 
De mål som har satts upp i planen styr vad som prioriteras och vad som ska uppnås med 
verksamheten. Däremot tror han inte att allmänheten är medveten om att det finns en plan, 
eller att det finns ett intresse för den. Allmänheten har sällan synpunkter på verksamheten och 
deltog inte direkt i arbetet med planen, utan representerades av föreningar. Hos politikerna 
tror chefen dock att arbetet med planen har medfört ett ökat intresse. De hade många 
synpunkter och idéer, om vad som skulle prioriteras och liknande. Planen uppges vara en 
politisk plan som artikulerar vad politikerna vill med kultur och bibliotek.  
 
Respondent 1 uppger att allmänheten ibland ställer frågor om verksamheten, men inte om 
planen. Däremot tror respondent 3 att det finns ett intresse för de broschyrer som informerar 
om biblioteksplanen. Dessa tar slut hela tiden, varför man kanske kan dra slutsatsen att ett 
visst intresse för biblioteksplanen finns också hos allmänheten. Respondent 1 tror att 
biblioteket kanske behöver vara mer aktivt för att marknadsföra planen och förklara vad den 
är för något. Hon hoppas att den som har intresse av bibliotek läser den. 
 
Respondent 3 anser att den största vinsten med biblioteksplanen var själva arbetsprocessen. 
Arbetets upplägg gjorde att både politiker och tjänstemän var delaktiga, och att 
bibliotekspersonalen vid upprepade tillfällen fick berätta för politikerna om sin verksamhet. 
Respondent 1 berättar att biblioteket i samband med planarbetet fick en ”fadder” som var 
politiker i utbildnings- och kulturnämnden. Denne fadder satt med på bibliotekspersonalens 
möten och rapporterade om det var något särskilt som diskuterades om 
biblioteksverksamheten. Det innebar att bibliotekspersonalen fick en direktkontakt upp i 
nämnden. Faddern var med på personalmötena ett par gånger per termin och kunde då svara 
på frågor och ta med sig meddelanden till nämnden. Det gjorde att personalen upplevde att de 
blev tagna lite mer på allvar, samtidigt som politikern fick en större insyn i verksamheten med 
dess problem och frågor. Vidare tycker respondent 1 att personalen fick större inblick i vad 
som hände på politisk nivå. Visserligen är det något man kan läsa sig till i protokoll, men hon 
menar att det är svårt att genom ett papper få en känsla för hur politikerna tänker och vad de 
tycker.   
 
 
6.1.7 Biblioteksplanens effekter på arbetssituationen 
 
Biblioteksplanen har både påverkat verksamheten i ny riktning och fungerat som en 
artikulering av rådande arbetssätt. Upprättandet av planen innebär att personalen nu vet 
att de arbetar på ett sätt som politikerna är nöjda med. Respondent 3 säger att planen 
också har inneburit att bibliotekspersonalen nu vågar satsa på nya medier och på 
enskilda grupper fastän budgeten är liten. Biblioteksplanen visar vad personalen gör på 
biblioteket. Respondent 1 konstaterar att det innan planen fanns var svårt att veta vilka 
mål verksamheten hade, men att det nu är enklare att peka på vissa punkter som är 

                                                 
103 Axelsson, Peter, red. (2001). Biblioteksplaner: en idéskrift. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. 
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beslutade av politikerna och som därmed ska genomföras. Våra respondenter tar upp 
två exempel på detta, dels ”bokpraten” som sedan biblioteksplanens upprättande 
genomförs i specifika årskurser, dels att det nu kommer fler ungdomar och förskolor till 
biblioteket, eftersom detta påbjuds i biblioteksplanen.  
 
Respondent 1 menar att mycket av det som står i biblioteksplanen är i verksamheten 
självklara saker, som behövde formuleras i en plan för att tas på allvar av politiker. Nya idéer 
har dock kommit in i verksamheten under arbetets gång. Den färdiga biblioteksplanen är, 
enligt respondent 3, en kombination av en artikulering av rådande arbetssätt och en 
formulering av nya riktlinjer och visioner. Arbetsprocessen har medfört vissa aha-upplevelser. 
Respondent 1 har under arbetets gång börjat fundera på om bibliotekariernas arbete kan 
nischas mer, om arbetsuppgifterna kan renodlas i högre grad. Hon har också funderat på om 
det går att arbeta mer med marknadsföring av biblioteket. Respondent 3 nämner att även 
politikerna fick aha-upplevelser när de föreslog att biblioteken kunde göra saker som faktiskt 
redan gjordes. 
 
Respondent 1 uppger att biblioteksplanen är ett bra instrument att ha med sig i det dagliga 
arbetet, även om de anställda inte uppdaterar sig mot planen varje dag. Planen har gjort 
verksamhetens prioriteringar tydligare och därför har det blivit enklare att lägga upp sitt eget 
arbete. Personalen behöver inte fråga om allt, utan kan arbeta självständigt så länge det inte 
strider mot planen. 
 
 
6.1.8 Utvärderande arbete 
 
Biblioteksplanen ger konkreta riktlinjer för verksamheten. Chefen uppger att målen i 
dokumentet bockas av i bokslutet. Då noterar man om målen har uppnåtts eller inte. 
Organisationens arbete utvärderas vid varje bokslut, d.v.s. en gång om året. Det är inte varje 
år alla mål kan uppfyllas. Respondent 3 hade önskat att biblioteket hade kunnat göra mycket 
mer med utvärderingen. Det som ändå har gjorts är att verksamheten har brutits ner i olika 
ansvarsområden. Man har också bestämt hur de olika målen ska nås genom praktiskt arbete 
och funderat kring hur verksamheten kan bli bättre. Utvärderingen har diskuterats med 
politiker. 
 
Respondent 3 nämner vidare att planen ska revideras när den efter valet nytillsatta nämnden 
har kommit in i sitt arbete och när en ny förvaltningschef har rekryterats. Chefen hoppas att 
arbetet ska kunna genomföras på ett lite enklare sätt den här gången, utan fokusgrupper och 
med bara en liten politikergrupp. Förutsättningarna att hämta inspiration från andra 
kommuner menar han är bättre nu än när biblioteksplanen upprättades. Efterhand har de i 
kommun A kunnat följa grannkommunernas arbete med biblioteksplanen och ämnet har 
diskuterats på olika träffar. Vidare uppger chefen att de har ett litet nätverk med närliggande 
kommuner, och stöd från länsbiblioteket.  
 
Chefen menar att den nuvarande planen är ett bra basmaterial, men vid revideringen ska 
skolbiblioteken också få sin plats i planen. Respondent 3 önskar att biblioteken ska få ta mer 
plats i den reviderade planen, eftersom de är en så stor del av kommunens kulturverksamhet.  
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6.1.9 Sammanfattning kommun A 
 
Arbetet med biblioteksplanen inleddes innan tillägget om biblioteksplaner gjordes i 
bibliotekslagen. Den är en del av en större plan för kommunens kulturverksamhet. Initiativet 
till upprättandet av planen var gemensamt och kom från både politiker och bibliotekets 
personal. Syftet var att artikulera verksamheten och dess betydelse, enas om bibliotekets 
uppdrag och förankra det politiskt. Man ville även ha ett dokument att utvärdera 
verksamheten mot.  
 
Arbetet med planen organiserades i tre grupper, där bibliotekspersonal och politiker deltog. I 
arbetet användes fokusgrupper, och på så vis fick allmänheten ett visst inflytande. Inspiration 
till planen hämtades framförallt från bibliotekslagen. Eftersom kommun A var tidigt ute med 
sin plan fanns det få andra kommuner att hämta inspiration från. Den slutgiltiga planen 
anpassades att efterlikna andra styrdokument som upprättats inom kommunen. Politikerna 
ville inte anta en plan som de inte skulle kunna leva upp till, och därför blev resultatet av 
arbetet tämligen avskalat. Respondenterna är dock eniga om att planen blev bra, även om en 
av dem anser att biblioteket gärna hade fått ta lite mer plats i planen. 
 
Arbetet med planen har medfört ett ökat intresse för verksamheten från politiker. Det har 
dessutom inneburit aha-upplevelser både hos politiker och hos personalen själva, om 
verksamheten som sådan och om vad som kan förbättras och utvecklas. Allmänheten tros 
dock inte ha så god kännedom om planen. 
 
Planen är en artikulering av det rådande arbetssättet, men har även inneburit att personalen 
vågar satsa mer på nya medier och enskilda grupper. Verksamhetens prioriteringar har 
tydliggjorts, vilket gör att personalen kan arbeta mer självständigt. 
 
 
6.2 Kommun B 
 
6.2.1 Biblioteksplanen 
 
I kommun B utgör biblioteksplanen en del av ett större dokument, som reglerar hela 
kommunens kulturverksamhet. Planen består av ett par sidor, är logiskt uppbyggd, och 
innehåller en allmänt hållen vision samt målformuleringar, varav ett par är mätbara och andra 
artikulerar vad privatpersoner kan förvänta sig av verksamheten i form av utbud och tjänster. 
Bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och FN:s barnkonvention åberopas, tolkas 
och överförs på den egna verksamheten. På så vis artikuleras bibliotekets betydelse i 
samhället. 
 
 
6.2.2 Institutionalisering 
 
Våra tre respondenter uttrycker tämligen olika uppfattningar kring vad som är viktigast i 
biblioteksverksamheten. Alla tre nämner dock på ett eller annat vis betydelsen av en god 
tillgänglighet.  
 
Chefen anser att den viktigaste målgruppen i biblioteksverksamheten är barn och ungdomar. 
Vikten av en god tillgänglighet, med ett bibliotek i anslutning till varje skola betonas. De 
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övriga respondenterna tycker att det viktigaste med verksamheten är att biblioteket är en 
mötesplats, där människor kan träffas och utbyta tankar och funderingar, och där de har 
tillgång till media och hjälpmedel. Dessutom uppges det vara viktigt att det ska vara gratis att 
låna böcker och att folk ska ha nära till biblioteket.  
 
 
6.2.3 Bakgrund och initiativ till biblioteksplanen 
 
I kommun B påbörjades ett utkast till en biblioteksplan, på bibliotekspersonalens initiativ, ett 
par år innan tillägget om biblioteksplaner gjordes i bibliotekslagen. Personalen hade tankar 
om förändringar, framförallt för barn och ungdomar, som skrevs ner och togs upp i kultur- 
och fritidsnämnden. Enligt samtliga respondenter var nämnden dock helt ointresserad av detta 
utkast till biblioteksplan. Detta förklaras av bibliotekschefen med att planen ställde krav på 
förändringar som politikerna inte var beredda att finansiera. 
 
När upprättandet av biblioteksplaner hade blivit lagstadgat 2005, uppger bibliotekschefen att 
arbetet påbörjades på nytt, denna gång på kommunledningens uppdrag. Bibliotekspersonalen 
var dock missnöjd med att engagemanget från politikerna var så litet. De såg inte syftet med 
att diskutera sådant med politikerna som de redan hade klart för sig. Att kommunikationen 
med politikerna fungerade så dåligt tror bibliotekschefen kan bero på att politikeruppdraget är 
frivilligt. Han menar att politiker i kultur- och fritidsnämnden inte är speciellt kunniga och 
inte riktigt vet vad de vill inom detta område.   
 
Problemet med att politikerna inte ville satsa på verksamheten kvarstod. Detta gjorde att 
planen begränsades i idéer om utveckling. Enligt chefen var det stora förväntningar på planen 
när arbetet med den inleddes, men de förhoppningarna infriades inte. Den plan som slutligen 
upprättades, på nämndens uppdrag, skilde sig från den plan som bibliotekspersonalen försökte 
få igenom, på eget initiativ, ett par år tidigare. Den senare versionen beskrivs av 
respondenterna som mindre detaljerad, och rentav urvattnad.  
 
 
6.2.4 Arbetet med biblioteksplanen 
 
Samtliga respondenter uppger att hela bibliotekspersonalen har varit delaktig i arbetet med 
biblioteksplanen. I processens slutskede arbetade dock endast två bibliotekarier samt chefen 
med den slutgiltiga formuleringen. Ansvaret för arbetet låg på kultur- och fritidsnämnden, 
vars ordförande bidrog med vissa riktlinjer, samt på bibliotekspersonalen. Bibliotekschefen 
uppger att planen därefter diskuterades på personalmöten en gång i månaden och att arbetet 
förankrades i kultur- och fritidsnämnden när den sammanträdde ett par gånger årligen. 
Bibliotekspersonalen var de som såg till att planen slutligen blev färdig. Processen var lång 
och utdragen, och våra respondenter uppger att personalen upplevde att de hade diskuterat 
planen till leda. Dessa diskussioner kring biblioteksverksamhetens betydelse och mål uppges 
dock ha varit nyttiga. 
 
 
6.2.5 Riktlinjer och inspiration 
 
Chefen uppger att personalen i arbetet med det första utkastet till en biblioteksplan, som 
skrevs ett par år innan tillägget i bibliotekslagen, hade kontakt med länsbiblioteket, men att 
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möjligheten att hämta inspiration från andra kommuner då var begränsad. Få kommuner hade 
upprättade biblioteksplaner när idén från början väcktes hos bibliotekspersonalen.   
 
I arbetet med den slutgiltiga planen tycks den stora inspirationskällan för samtliga 
respondenter ha varit andra kommuner och deras biblioteksplaner. Ingen av respondenterna 
tycker att bibliotekslagen har varit särskilt användbar i arbetet, men desto mer inspiration har 
hämtats ur Unescos folkbiblioteksmanifest, FN:s barnkonvention och Svensk 
Biblioteksförenings definitioner. Bibliotekschefen har dessutom fått idéer från 
länsbiblioteksmöten. 
 
 
6.2.6 Omgivningens påverkan på verksamheten 
 
Ingen av respondenterna upplever att biblioteksplanen har gett ökad insyn i eller förståelse för 
biblioteksverksamheten. De är tveksamma till om allmänheten ens känner till att planen finns. 
Politikerna beskrivs av chefen som ointresserade. De reaktioner som kom under arbetets gång 
var huvudsakligen att politikerna ansåg att planen krävde för mycket pengar till 
biblioteksverksamheten. De hade även synpunkter på språket. Bland annat användes ordet 
nyckeltal104 i planen, vilket politikerna enligt bibliotekschefen ville ändra till mer vardaglig 
svenska. Sedan planen antogs har dock inga reaktioner kommit från politiskt håll. 
Bibliotekschefen hävdar att det inte har hänvisats en enda gång till planen sedan den 
upprättades.  
 
Huruvida planen tas på allvar eller inte är oklart. Två av respondenterna tror dock att ett 
styrdokument, där verksamhetens mål finns formulerade, kan bidra till att verksamheten tas 
på större allvar. 
 
Enligt respondent 2 och 3 har visserligen inte politiker och allmänhet visat något större 
intresse för arbetet med biblioteksplanen, men de har engagerat sig i biblioteksfrågor i andra 
sammanhang. Bibliotekets vänner har lämnat förslag på att hålla filialerna öppna under 
semestermånaderna med hjälp av frivilligkrafter. Detta är även något som har kommit på 
förslag från politikerhåll, trots att det enligt respondent 2 direkt strider mot biblioteksplanen. 
Hon fortsätter med att berätta att idén med föreningsdrift av biblioteken inte uppskattas av 
personalen, som har sin yrkesstolthet och inte vill göras överflödiga. Situationen vittnar om en 
bristande insikt från allmänhetens sida om vilken kompetens bibliotekarier besitter och vad de 
egentligen gör. 
 
 
6.2.7 Biblioteksplanens effekter på arbetssituationen  
 
Enligt chefen hade personalen förväntningar på att genom biblioteksplanen få medel till 
större arbetsytor, och att de genom det skulle få möjligheter att utveckla verksamheten. Dessa 
medel tillsattes dock aldrig. Planen, som uppges vara en formulering av sådant som 
personalen gjorde sedan tidigare, har inte heller påverkat den vardagliga arbetssituationen, 
arbetssättet eller de anställdas egen syn på verksamheten. Planen beskrivs som urvattnad och 
enligt respondenterna utformades den mest för sakens skull. Chefen beskriver situationen 

                                                 
104 ”Nyckeltal” är en term som i bibliotekssammanhang används för att mäta t.ex. hur ofta en bok är utlånad.  
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med orden: ”Vi hade en tanke en gång om förnyelse, men sen blev det inte det, utan sen ville 
vi bara i princip få det undanstökat.” 105   
 
Respondent 3 menar att planen på sin höjd kan användas som checklista för de individuella 
verksamhetsbeskrivningar som skrivs för varje anställd, och att den på så vis, i vissa fall, kan 
fungera som ett styrdokument att utvärdera verksamheten mot. 

 
Respondent 2 och 3 menar att arbetet med planen medförde nyttiga diskussioner kring 
biblioteksverksamhetens mening och mål. Chefen ser annorlunda på detta. Han menar att 
eftersom biblioteket är litet, pratar personalen ihop sig kring verksamheten varje dag. Då 
arbetsgruppen är så sammanhållen har arbetet med biblioteksplanen inte förändrat eller 
fördjupat dessa vardagliga diskussioner. 
 
Biblioteksplanen gav inga aha-upplevelser och gav inte heller nya idéer kring hur 
verksamheten skulle kunna bedrivas annorlunda. Enligt chefen behövs det nyanställda för att 
få in ny inspiration och nya idéer. Eventuellt har arbetet med planen medfört att idéer 
uppkommit om sådant som skulle kunna förändras, men som inte kunnat genomföras, t.ex. på 
grund av bristande ekonomiska anslag. Respondent 2 anser visserligen att planen skulle kunna 
användas för att visa vad som finns i lokalerna och för att profilera verksamheten, men så 
används planen inte i dagsläget. 
 
 
6.2.8 Utvärderande arbete 
 
Bibliotekschefen menar att planen bör ses som ett första utkast och att den är en bra grogrund 
för revideringsarbetet. När de politiker som är nya efter valet 2006 läser igenom den kan de 
komma med förslag på förändringar eller besluta hur den nya biblioteksplanen ska se ut. 
Respondent 2 tror dock inte att de insikter som kommit till bibliotekspersonalen genom 
diskussionerna som fördes vid upprättandet av biblioteksplanen kommer att användas vid 
revideringen. Först med ett utökat intresse för biblioteksplanen kan en revidering av målen, 
som gynnar biblioteket uppnås. Ett maktskifte vid nästa val skulle kunna ge möjlighet till en 
sådan förändring, men det finns inget datum för när planen ska revideras. Chefen tror att 
skälet till att processen tar tid är att både tjänstemän och politiker är ovana att arbeta med 
policydokument. 
 
Respondent 3 menar att planen kan användas för att argumentera mot hot mot verksamheten. 
Eftersom en del av förändringsförslagen som kommer från bibliotekets omgivning strider mot 
planens mål, kan biblioteksplanen vid en revidering utformas för att ge stöd mot dylika hot. 
Bland annat kan en reviderad version av planen användas till att hävda vikten av att bemanna 
biblioteken med professionell personal. Att ha utbildad bibliotekspersonal, d.v.s. kanslister, 
assistenter eller bibliotekarier, på kommunens samtliga bibliotek är något som 
bibliotekschefen tycker ska prioriteras. De utbildade bibliotekarierna måste dock acceptera att 
utföra en viss del mindre kvalificerat arbete i sin tjänst. 
 
 
 
 

                                                 
105 Chefen 
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6.2.9 Sammanfattning kommun B 
 
I kommun B började arbetet med en biblioteksplan på personalens initiativ, några år innan § 
7a tillkom i bibliotekslagen. Politikerna visade dock inget intresse för de tankar och idéer om 
förändring som personalen artikulerade och planen upprättades aldrig. Först efter tillägget om 
biblioteksplaner i lagen togs arbetet upp igen, denna gång på uppdrag av kommunledningen. 
Det politiska intresset var dock fortfarande svagt. Planen upprättades som en del i ett större 
dokument för kommunens kulturverksamhet, och den beskrivs som mindre detaljerad än det 
dokument som upprättades av personalen ett par år tidigare.  
 
Arbetsprocessen beskrivs som lång och utdragen. Hela bibliotekspersonalen var delaktig i 
arbetet, utom i processens slutskede, då endast tre personer (våra respondenter) slutgiltigt 
formulerade planen. De huvudsakliga inspirationskällorna i upprättandet av planen var andra 
kommuners biblioteksplaner, Unescos folkbiblioteksmanifest och FN: s barnkonvention. 
 
Upprättandet av planen medförde inte något ökat intresse för biblioteksverksamheten från 
politikernas sida. Respondenterna tror dock att en biblioteksplan kan bidra till att 
verksamheten tas på större allvar. Inte heller för personalen medförde planen förändringar. 
Planen artikulerar det som personalen gjorde sedan tidigare och upprättades mest för sakens 
skull. Även om arbetet med planen gav idéer om hur verksamheten skulle kunna förbättras, 
fanns inte resurserna för att genomföra dem. Datum för revidering av planen är inte bestämt. 
 
 
6.3 Kommun C 
 
6.3.1 Biblioteksplanen 
 
I kommun C är biblioteksplanen tämligen omfattande och detaljerad, och innehåller den 
utredning som föregick arbetet med planen. Således omfattar planen dels utredningens resultat 
och de slutsatser som utredningen ledde fram till, dels förslag på förändringar. Dokumentet 
innehåller få visioner. 
 
 
6.3.2 Institutionalisering 
 
Respondenternas svar kring vad som är det viktigaste i kommunens biblioteksverksamhet 
varierar. Tre av fyra respondenter anser att det viktigaste är inriktningen mot skolbarnen och 
läsfrämjande arbete för barn och ungdom. Detta är också något som prioriteras i praktiken, 
även om resurserna är knappa och personalen inte kan lägga lika mycket tid på verksamheten 
för barn och ungdom som de skulle vilja. Respondent 2 skulle dessutom vilja satsa mer på 
tillgängligheten och införa ”Boken kommer-verksamhet” i kommunen. Bibliotekets knappa 
budget sätter dock käppar i hjulet. 
 
Bibliotekschefens syn på det viktigaste i verksamheten är mer allsidig. Hon anser att man bör 
sträva efter att ha en biblioteksverksamhet för alla, vilket också bibliotekslagen påbjuder. 
Detta beskriver hon dock som en omöjlighet. Att barn och unga har tillgång till bibliotekets 
resurser, i form av media och personal, är dock något som prioriteras. Den sociala 
verksamheten har det däremot inte funnits resurser till. Det är först nu som personalen, med 
biblioteksplanen som grund, har börjat arbeta mot utsatta grupper. Chefen menar vidare att 
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biblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet. Satsningar har gjorts på ett lärcentrum 
och arbetstid har anslagits för att vara en resurs för allt ifrån dem som läser SFI (svenska för 
invandrare) till dem som läser vid universitetet. I praktiken är dock personalen upptagen med 
att överhuvudtaget kunna hålla verksamheten flytande efter alla besparingar, menar hon. 
 
 
6.3.3 Bakgrund och initiativ till biblioteksplanen 
 
Arbetet med planen inleddes något år innan tillägget i bibliotekslagen om biblioteksplaner 
kom, eftersom biblioteket då fick stora besparingskrav. Chefen uppger att detta skedde på 
initiativ av henne själv och en av bibliotekarierna som hon samrådde med. 
 
Chefens förväntningar på planen var att den skulle få politisk uppmärksamhet, att den skulle 
vara ett planerings- och ett ekonomiskt underlag för alla beslut rörande 
biblioteksverksamheten och att planen skulle ge beslutsfattarna kunskap om vad bibliotek är. 
Dessutom hoppades hon att planen skulle innebära en för verksamheten förbättrad fördelning 
av resurser.  
 
 
6.3.4 Arbetet med biblioteksplanen 
 
Chefen uppger att hon i arbetsprocessen snart insåg att arbetet med planen krävde hjälp från 
någon som såg verksamheten utifrån men ändå var insatt i biblioteksfrågor. Länsbiblioteket 
förmedlade kontakt med en konsult som utvärderade biblioteksverksamheten i kommunen. På 
grundval av de slutsatser som konsulten kom fram till utformade personalen biblioteksplanen 
tillsammans, enligt chefen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Samtliga respondenter 
menar att hela bibliotekets arbetslag, bibliotekarier som assistenter, deltog i arbetet. Chefen 
berättar att även den politiska organisationen var involverad. Kultur- och fritidsnämnden, 
presidiet, kommunalrådet, barn- och utbildningsnämnden och deras förvaltningschef samt en 
områdeschef som hade en övergripande roll i utvecklingsfrågor deltog i arbetet.  
 
Respondent 2 tycker att arbetet med planen var bra och att personalens delaktighet var stor, 
vilket innebar goda möjligheter att påverka planens utformning. Respondent 1 menar dock att 
hela personalstyrkans delaktighet är nödvändig först i slutskedet av processen. Som det nu var 
gick arbetet med planen långsamt, eftersom alla var upptagna med andra arbetsuppgifter. Det 
hade varit mer effektivt om man från början hade haft ett skrivet dokument att utgå ifrån, 
menar hon. 
 
 
6.3.5 Riktlinjer och inspiration 
 
Enligt chefen, som ledde arbetet, användes riktlinjer ur bibliotekslagen och Unescos 
folkbiblioteksmanifest i upprättandet av planen. Inför arbetet med planen uppger hon att det 
gjordes ett grundläggande researcharbete, men att det fanns mycket lite att hämta på Internet, i 
tidskrifter och bland bibliotekarieutbildningarnas uppsatser. Dessutom hade hon förväntat sig 
att få mer hjälp från länsbiblioteket, och var besviken på att de inte hade den kompetens som 
krävdes för att kunna ge det övergripande perspektivet och det stöd som kommunen hade varit 
betjänt av. Chefen menar att dessa omständigheter gjorde att personalen fick utgå från sina 
egna erfarenheter i upprättandet av planen. 
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6.3.6 Omgivningens påverkan på verksamheten 
 
Enligt bibliotekschefen lovordade politikerna den färdiga planen. De förstod vad som stod i 
den och de visste att alla hade varit delaktiga i arbetsprocessen. I början fungerade planen 
också bra, både internt och externt, menar hon. I slutet av samma år som planen antogs drogs 
dock en stor del av bibliotekets budget in, i strid med biblioteksplanen. Beslutet togs i all hast, 
för att undvika besparingar på kommunens kulturskola. Trots detta menar chefen att 
biblioteksplanen har gett politikerna lite mer respekt för verksamheten. I resonemanget kring 
besparingarna i kommunen tycker hon dock att det har blivit tydligt att politikerna inte inser 
vad ett bibliotek är.  
 
Ingen av respondenterna upplever att planen tas på allvar av kommunens politiker, vilket de 
grundar på politikernas beslutsfattande. De tar beslut som de sedan ignorerar. Chefen 
förklarar att det alltid är 
 

… rättslöst att jobba i en politikerstyrd organisation. De kan stå och plädera för en förändring i 
fullmäktige och få hela fullmäktige med sig, man skiter fullständigt i vad tjänstemännen har 
producerat för utredningar eller för rekommendationer eller beräkningar, eller 
konsekvensbeskrivningar eller arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar… man skiter fullständigt i 
det. 106  

 
Ändå uppger hon att hon ofta använder planen när hon argumenterar för bibliotekets 
organisation, verksamhet och tillgänglighet, och menar att hon förmodligen har använt den 
mer än vad bibliotekspersonalen anar. Övriga respondenters svar bekräftar i hög grad detta. 
Dock tror respondent 2 att chefen för fram planens budskap i de sammanhang där hon deltar. 
Vidare tycker respondent 2 att planen legitimerar verksamheten, men hon är osäker på om 
politikerna har fått någon större insyn i eller förståelse för verksamheten efter upprättandet av 
biblioteksplanen.  
 

Jag tycker inte att politikerna är speciellt intresserade av biblioteken. Jag får inte den 
uppfattningen i alla fall. Vi hör aldrig av dem liksom, det var när de skulle bespara, när de skulle 
dra in. Så att det är enda gången liksom som jag tycker att jag har hört att det har varit något 
intresse så…107  

 
Ingen av respondenterna tror att allmänheten känner till att planen finns, även om den finns 
publicerad på kommunens hemsida. Allmänheten har inte visat något intresse för planen, 
vilket chefen förklarar med att det är ett internt dokument. När allmänheten har frågor kring 
verksamheten menar hon dock att det händer att man hänvisar till planen, bl.a. i fråga om hur 
man har fördelat resurserna mellan biblioteken i kommunen.  
 
 
6.3.7 Biblioteksplanens effekter på arbetssituationen 
 
Respondent 2 uppger att kommunens besparingar på biblioteksverksamheten har skapat en 
pressad arbetssituation. Det går inte hålla upp mer än basverksamheten och även den blir 
lidande om någon är sjukskriven. Detta strider mot den biblioteksplan som politikerna själva 
har antagit, menar hon. 
 

                                                 
106 Chefen 
107 Respondent 2 
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Respondenterna i bibliotekspersonalen är inte nöjda med hur planen används. Respondent 2 
uppger att personalen försöker följa planen så gott de kan med de förutsättningar de har, 
medan respondent 1 menar att planen inte följs alls i arbetsgruppen. Hon tycker att det känns 
meningslöst att de har lagt ner så mycket arbete med planen för att sedan aldrig ha tid att 
arbeta med det som står i den. Respondent 2 förklarar att sedan en stor del av bibliotekets 
budget drogs in, finns inte möjlighet att genomföra allt som enligt planen skulle göras. 
Personalstyrkan är för liten och de ekonomiska resurserna för små. I år har biblioteket 
visserligen fått tillbaka en del av sin budget, berättar hon, men de är fortfarande alldeles för få 
i personalen för att kunna bedriva en bra verksamhet. Dessutom är omgivningen inte alltid 
beredd att medverka i de förändringar som planen föreskriver, säger respondent 3. I planen 
nämns bl.a. att det ska upprättas biblioteksråd i samarbete med skolorna, men det har inte alla 
rektorerna visat intresse för.  
 
Arbetet med planen har huvudsakligen inneburit att rådande arbetssätt har artikulerats, men i 
arbetet gentemot skolan har det blivit en viss förändring. Respondent 2 menar att 
biblioteksplanen gav insikt om att biblioteket ska arbeta mot många grupper och att man inte 
kan lägga för stor vikt på arbetet mot skolan. För att biblioteket ska nå ut till alla, trots knappa 
resurser, är det nödvändigt att göra gränsdragningar mellan verksamhetens olika målgrupper, 
menar hon. Respondent 1 uppger att det sedan biblioteksplanen upprättades har blivit lättare 
att sätta gränser mot skolan och dess krav. Vidare berättar hon att planen i något fall har 
inneburit ett ökat samarbete med skolan, genom införande av biblioteksgrupper som utsetts av 
rektorn.  
 
Chefen menar att biblioteksplanen användes internt på ett bra sätt när den var ny. 
Inledningsvis påverkade biblioteksplanen verksamheten genom att nya riktlinjer drogs upp för 
arbetet. En av chefens aha-upplevelser i arbetet med planen är förhållandet till skolan, med 
förtroendetid108 kontra kvalitetstid.109 Arbetet med planen tydliggjorde alltså att kommunens 
bibliotek var tvungna att förändra sitt arbetssätt, även om den insikten är en del i en process 
som är äldre än planen.  
 
Chefen uppger att biblioteksplanen till en början fungerade bra även externt. Den användes i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och som stöd i diskussioner med rektorer. När 
det bestämdes att bibliotekets anslag skulle minskas radikalt, trots biblioteksplanen, vände det 
dock verksamheten upp och ner.   
 
 
6.3.8 Utvärderande arbete 
 
Datum för revidering av biblioteksplanen har enligt chefen ännu inte bestämts. Hennes 
förhoppning är att förslag till en utbyggnad av huvudbiblioteket ska komma med i nästa plan, 
och att biblioteket ska få tillbaka en tjänst som sparats in. I revideringsarbetet planerar hon att 
utgå från Svensk Biblioteksförenings skrift Biblioteksplaner – en idéskrift110, och resultatet av 
en intervjuundersökning som pågår med kommuninvånarna. 
 

                                                 
108 Förtroendetid: En allmän tillgänglighet för speciella grupper. Biblioteket upplåts till t.ex. lärare som kan 
komma med sina klasser för att låna böcker. Läraren har då ansvaret för sina elever. 
109 Kvalitetstid: Personalen finns då tillgänglig som en resurs, t.ex. vid temastudier eller ”bokprat”. Kan också 
handla om att använda bibliotekariernas kompetens för att hjälpa lärare i deras fortbildning.  
110 Axelsson, Peter, red. (2001).  
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Det är en väl lärdom jag har dragit nu, att nu när vi ska göra om planen så måste man bedriva ett 
annat opinionsarbete, man måste involvera våra låntagare på ett helt annat sätt. Kartlägga vilka de 
är, och vad vill de, och vilka tider och vad är det de förväntar sig, alltså så att man får en 
förankring hos allmänheten på ett helt annat sätt.111  

 
Den ekonomiska situationen gör att respondenterna i bibliotekspersonalen upplever att det är 
svårt att satsa på verksamheten. Besparingarna har satt hela organisationen i något slags kris. 
Vid en revidering tycker respondent 1 att man ska arbeta utifrån en vision om vad 
verksamheten bör bestå i. Hon anser att personalen bör komma överens om vilka 
arbetsområden som ska prioriteras, för att sedan utforma planen efter det, och arbeta enligt de 
prioriteringarna. 
 
 
6.3.9 Sammanfattning kommun C 
 
Arbetet med biblioteksplanen inleddes då biblioteksverksamheten fick stora besparingskrav, 
något år innan kravet på biblioteksplaner lagstadgades. Initiativet kom från bibliotekschefen 
och en av de biblioteksanställda i samspråk. Planen var menad att öka politikernas kunskap 
om verksamheten och utgöra underlag för alla beslut gällande biblioteksverksamheten i 
kommunen. 
 
Inför upprättandet av planen genomfördes en utredning av en extern konsult. Med denna 
utredning som grund arbetade bibliotekspersonalen gemensamt fram planen, på kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag. I arbetet användes riktlinjer från Unescos folkbiblioteksmanifest 
och från bibliotekslagen. Eftersom kommunen var tidigt ute med sin plan var 
inspirationskällorna få. Arbetet utgick istället från personalens egna erfarenheter av 
verksamheten. I stort är planen en artikulering av det arbete som redan utfördes, även om den 
har medfört en del insikter om hur verksamheten kan förbättras. 
 
Trots att politikerna lovordade planen när den antogs, ignorerade de den några månader 
senare då de drog in en stor del av bibliotekets budget. Som en följd av detta upplever ingen 
av respondenterna att planen tas på allvar. Personalen försöker följa målen i planen så gott de 
kan efter de förutsättningar de har. Bibliotekschefen använder planen framförallt i 
argumentationen för bibliotekets verksamhet.   
 
Tidpunkt för revidering av planen har ännu inte bestämts. Inför revideringsarbetet har chefen 
dock insett vikten av att involvera kommunens invånare i processen, genom att kartlägga 
vilka de är och vilka förväntningar de har på verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
111 Chefen 
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7 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av vårt teoretiska perspektiv. 
Kapitlet är strukturerat efter tre övergripande teman: biblioteksplanernas struktur och fältets 
respektive omgivningens påverkan på biblioteksverksamheterna i respektive kommun. Dessa 
teman sätter de för uppsatsen centrala begreppen från vårt teoretiska perspektiv i ett mer 
begripligt sammanhang, anpassat efter vårt empiriska material. De är även avsedda att 
förtydliga för läsaren hur vi når fram till svaren på våra frågeställningar. Dessa lyder som 
följer: 
 

• Har biblioteksplanerna gjort att det blivit lättare för bibliotekets organisation att hävda 
sin funktion och sina intressen gentemot politiker och samhälle?  

• Har allmänheten fått större möjlighet att påverka biblioteksverksamheten? 
• Hur har utvecklandet och upprättandet av biblioteksplaner i våra tre kommuner 

påverkats av folkbiblioteksfältet?  
• Vilka tendenser kan urskiljas gällande hur biblioteksplanen i respektive kommun har 

påverkat folkbiblioteksfältet?  
• Artikulerar biblioteksplanerna redan institutionaliserade värderingar och normer, eller 

har arbetet med och upprättandet av planerna inneburit formulerande av nya idéer och 
arbetssätt som ännu inte är institutionaliserade? 

 
Resonemangen i de olika analysavsnitten berör flera olika frågeställningar, eftersom dessa i 
viss mån går in i och kompletterar varandra. Hur vi i slutänden besvarar uppsatsens 
frågeställningar och presenterar vår undersöknings resultat anges under rubriken ”Slutsatser”, 
som avslutar analyskapitlet.  
 
 
7.1 Biblioteksplanernas struktur 
 
Detta avsnitt syftar till att belysa material som kan användas främst till att besvara uppsatsens 
första och tredje frågeställning. Genom att belysa vilken funktion fenomen som normativ 
isomorfism har i upprättandet av planerna, knyts vår analys till uppsatsens teoretiska, 
institutionella utgångspunkt. Även Mintzbergs planeringsteori används för att beskriva och 
förklara varför de upprättade planerna ser ut som de gör, och vilka möjliga konsekvenser detta 
får. Avsnittet är indelat i tre delar, nämligen ”Biblioteksplanernas utseende och omfattning”, 
”Normativ isomorfism” och ”Påverkar planernas utseende hur planen används?” 
 
 
7.1.1 Biblioteksplanernas utseende och omfattning 
 
De olika kommunernas biblioteksplaner varierar i innehåll, struktur och omfattning men har 
gemensamt att de i viss mån ger uttryck för visioner, sätter upp mål för respektive verksamhet 
samt klargör bibliotekets uppdrag. Planerna i kommun A och B är tämligen kortfattade, vilket 
gör att kommun C: s omfångsrika plan sticker ut en aning. Planen i kommun C är en 
redovisning av utredningen som föregick arbetet med planen, snarare än en renodlad 
biblioteksplan.  
 
Att planerna har olika omfång och utseende är en naturlig följd av att kommunerna själva 
förväntas formulera visioner, mål och riktlinjer efter de specifika förutsättningar som råder i 
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varje enskild kommun. Variationer i planernas utformning kan även förklaras med att 
biblioteken inom fältet strävar efter att skapa en egen identitet. Man vill dock undvika att 
sticka ut för mycket, eftersom sådana tilltag sker på bekostnad av verksamhetens legitimitet. 
Ett bibliotek är ett bibliotek, och verksamheten förväntas motsvara de krav som gemene man 
associerar med organisationen. Annat som påverkar planernas utformande är vilken 
kommunikation bibliotekspersonalen har haft med politikerna. I kommun A var alla överens 
om att politikerna skulle bestämma hur planen skulle se ut, och detta följdes sedan, av såväl 
personal som politiker. I kommun B finns brister i kommunikationen mellan 
bibliotekspersonal och politiker, vilket har inneburit att planen har upprättats mest för sakens 
skull, och således inte har någon egentlig funktion i biblioteksverksamheten.  
 
Även om de undersökta kommunerna i vissa fall hade gamla dokument som delvis kunde 
betraktas som jämförbara med en biblioteksplan, var idén om den typen av styrdokument för 
biblioteksverksamheten i kommunerna tämligen ny. Samtliga kommuner uppger att de sökte 
sig till andra bibliotek (d.v.s. andra organisationer inom samma fält) för att se hur de hade 
utformat sina planer. I kommun C vände sig chefen till länsbiblioteket, som förmedlade 
kontakt med en konsult. Denna genomförde en utredning som utgjorde grund till arbetet med 
biblioteksplanen. I samtliga kommuner kan kontakten med organisationer inom samma fält 
(regulativ isomorfism) tolkas som ett tecken på osäkerhet i arbetet med biblioteksplanerna. 
Den delade kunskapen och erfarenheten kring arbetet minskade troligtvis bibliotekens oro 
inför uppgiften. 
 
 
7.1.2 Normativ isomorfism 
 
I samtliga kommuner deltog hela bibliotekets personalstyrka i arbetet med respektive 
biblioteksplan. Flera respondenter ser detta som positivt, eftersom det ökade deras inflytande 
och delaktighet. Detta inflytande kan benämnas normativ isomorfism. Arbetssättet kan 
jämföras med Mintzbergs redogörelse för hur planeringsarbete går till i professionella 
organisationer, nämligen att arbetet involverar många aktörer och att de yrkesutövande 
professionella, i detta fall bibliotekarierna, utifrån sina egna idéer och erfarenheter om hur 
verksamheten bör skötas utvecklar riktlinjer. I våra undersökta kommuner har personalens 
delaktighet mycket riktigt inneburit att bibliotekarierna med hjälp av kunskaper som är 
gemensamma för professionen har upprättat mål och visioner för det egna arbetet. Särskilt 
tydligt är detta i kommunerna A och C, där man i större utsträckning än i kommun B varit 
tvungna att utgå från egna erfarenheter av biblioteksverksamheten. Personalen har skapat en 
gemensam bas för sitt fortsatta yrkesutövande i respektive kommun och artikulerat sitt arbete 
för omgivningen. Det är dock tveksamt om personalen i alla kommuner har kunnat legitimera 
det egna yrket med hjälp av biblioteksplanen. Däremot är det inte orimligt att anta att de har 
stärkt sin yrkesidentitet något. I kommun A har detta skett mer gentemot politiker och skola 
än gentemot allmänheten, vilket eventuellt är fallet även i kommun C. I kommun B har 
bibliotekarierna försökt försvara sin egen ställning som anställda på biblioteken, när det 
föreslogs att biblioteken skulle kunna hållas öppna med hjälp av frivilligkrafter. Vi tror att 
bibliotekspersonalen i denna kommun hade varit betjänt av att utnyttja biblioteksplanen som 
legitimerande dokument i detta sammanhang. Denna funktion har planen inte i nuläget, men 
det är en sådan sak som kan komma att tas upp i en reviderad version. Vi tror att landets 
bibliotek i allmänhet skulle kunna använda sina planer för att legitimera 
biblioteksverksamheterna. 
 
 



 55 

7.1.3 Påverkar planernas utseende hur planen används?  
 
I kommun C är missnöjet hos bibliotekspersonalen stort gällande hur politikerna använder 
planen. Ingen av respondenterna upplever att politikerna tar planen på allvar. Ur vårt material 
kan vi utläsa två möjliga förklaringar. Den ena förklaringen ges av bibliotekschefen i 
kommun C, som menar att politikerna inte har någon respekt för de beslut som de själva 
tidigare har tagit. Den andra möjliga förklaringen som vi kan urskilja, är att politikerna har 
glömt vilka beslut de tidigare har tagit och vad de innebär. I kommun C skulle detta kunna 
bero på att biblioteksplanen är för omfattande, och därför svårtillgänglig. Denna förklaring 
ges också av en av våra respondenter. Hade planen varit kortare tror vi att chanserna skulle 
öka att politikerna oftare gick tillbaka till planen för att fräscha upp minnet. Det är rimligt att 
anta att politikerna har många dokument och uppgifter att sätta sig in i under en begränsad tid, 
varför det är av betydelse att planen snabbt går att överblicka och ta till sig. Därför hade man i 
kommun C kanske tjänat på att separera redovisningen av utredningen från biblioteksplanen. 
Underlaget till planen hade kunnat presenteras i ett dokument vid sidan om. Planen hade i sin 
tur kunnat innehålla hänvisningar till detta dokument. På så vis hade biblioteksverksamheten 
kunnat få tyngd i de mål för verksamheten som anges i planen, utan att göra planens omfång 
onödigt stort. Kanske hänger dessa båda förklaringar samman. Att biblioteksplanen är så 
omfattande gör det eventuellt lättare för politikerna att falla tillbaka i den (negativa) politiska 
kulturen och ignorera planen. I detta sammanhang skulle Mintzbergs resonemang om 
nödvändigheten att komplettera strategic planning med strategic vision och strategic learning 
kunna appliceras. I kommun C kan biblioteksplanen ses som ett exempel där strategic 
planning har tagit för stort utrymme i form av stor detaljrikedom, på bekostnad av 
formuleringen av visioner. Den utredning som föregick planarbetet skulle kunna tolkas som 
ett sätt för biblioteket att utarbeta lämpliga strategier för verksamheten. Dessa strategier borde 
sedan ha översatts till övergripande visioner. Hade visionerna fått ta större plats i planen, och 
om planen hade varit mindre detaljerad, är det möjligt att planen hade kunnat vara till större 
nytta vid tillämpningen på den praktiska verksamheten.  
 
Det är svårt att utläsa ur vårt material om de undersökta kommunerna hade utarbetade 
strategier när de inledde arbetet med sina biblioteksplaner. Att biblioteksplanen i kommun C 
inte används i den utsträckning som chefen förväntade sig, skulle kunna förklaras med att 
bibliotekspersonalen inte hade verksamhetens strategier klara för sig när arbetet med själva 
biblioteksplanen påbörjades. I så fall innebär detta att upprättandet av planen syftade till att 
utveckla och tydliggöra verksamhetens strategier, snarare än att göra dem hanterbara i det 
dagliga arbetet, vilket förklarar varför planen inte riktigt har haft den funktion som personalen 
från början hade önskat.  
 
 
7.2 Fältets påverkan på biblioteksverksamheten 
 
Med stöd i detta avsnitt har vi för avsikt att besvara uppsatsens tredje, fjärde och femte 
frågeställningar, bl.a. genom att relatera de nyinstitutionella begreppen institutionalisering 
och regulativ isomorfism till vårt empiriska material. Dessa begrepp ger oss verktyg att 
förklara hur biblioteksverksamhetens omgivning påverkar organisationen. I detta 
sammanhang är begreppet organisatoriskt fält centralt. Vidare används Mintzbergs 
planeringsteori för att förklara hur de institutionaliserade normerna begränsar 
förändringsarbetets utsträckning.  
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7.2.1 Institutionalisering 
 
I kommun B kompletteras bibliotekschefens uttalanden av de anställdas åsikter om vad som är 
viktigast i biblioteksverksamheten. Det tycks inte finnas några motsättningar inom 
personalen. Utmärkande är att respondenterna ger uttryck för normer och värderingar som 
fanns innan biblioteksplanen upprättades. Så är fallet i samtliga undersökta kommuner; alla 
respondenter ger uttryck för prioriteringar som överensstämmer med fältets 
institutionaliserade normer. I kommun A uttrycker chefen dock inte riktigt samma åsikter som 
de övriga anställda om vilka bibliotekets viktigaste funktioner är. Så är även fallet i kommun 
C. Detta tror vi kan förklaras med att chefen i respektive kommun har ett övergripande 
perspektiv på biblioteksverksamheten. I kommun C är det dessutom chefen som sköter all 
kontakt med politikerna och nämnden.  
 
Enligt vårt teoretiska perspektiv styrs verksamheten av institutionaliserade rutiner, som 
tillgodoser institutionens samhälleliga funktion. Bland dessa rutiner är effektivitet inte 
nödvändigtvis det som i första hand eftersträvas. I vårt material ser vi att institutionaliserade 
normer och värderingar till viss del styr verksamheten, men att den i ännu högre grad styrs av 
att hålla kostnaderna nere. Detta är en påtryckning från den yttre miljön som begränsar 
bibliotekens möjligheter att bedriva sin verksamhet på det mest effektiva sättet. Bibliotekets 
normer, värderingar och institutionaliserade rutiner är delar av den struktur som Mintzberg 
menar begränsar organisationens förmåga att planera förändring. Alltför nyskapande och 
kreativa idéer, som inte är förenliga med bibliotekets institutionaliserade värderingar och 
praktiker är svåra att implementera i verksamheten. I kommun A är de nya arbetssätt som har 
tillkommit till följd av biblioteksplanen en artikulering och ett förtydligande av institutionella 
normer. Sett ur Mintzbergs perspektiv är detta naturligt i planeringsarbete. Personalen har 
alltid arbetat efter dessa normer, men angreppssättet är nu ett annat. Att planen blev så 
användbar i kommun A skulle, enligt Mintzbergs teori om planering, kunna bero på att 
personalen hade verksamhetens strategier klara för sig innan arbetet med planen inleddes. 
Själva artikulerandet av normerna och strategierna har inneburit att biblioteket har stärkt sin 
ställning gentemot omvärlden. Därigenom blir det sannolikt lättare för biblioteket att hävda 
sin position bland kommunens verksamheter och i samhället i stort.  
 
 
7.2.2 Regulativ isomorfism 
 
I kommun A kom initiativet att upprätta biblioteksplanen från både personal och politiker. 
Varken chefen eller politikerna hade någon riktig överblick över biblioteksverksamheten före 
upprättandet av planen. Även bibliotekarierna ville att verksamheten skulle legitimeras i ett 
politiskt dokument, och på det sättet få klartecken från politiker att verksamheten bedrivs på 
ett bra sätt. Ur Mintzbergs perspektiv skulle planeringsarbetet i kommun A alltså ha till syfte 
att koordinera verksamheten för att sedan kunna agera rationellt, förebygga problem och 
underlätta för chefen att kontrollera verksamheten. Det tycks ha varit en allmän osäkerhet som 
gjorde att alla parter var intresserade av att upprätta ett dokument som genomlyste 
verksamheten. I kommun C inleddes arbetet med planen tidigt, i ett skede då biblioteket stod 
under stora besparingskrav. Detta kan tolkas som ett försök från biblioteksledningen att 
utveckla och artikulera en strategi för verksamhetens överlevnad och kvalitetsbevarande. I 
likhet med kommun A tycks initiativet till planen ha kommit i en period av osäkerhet. Vid 
tiden för arbetet med biblioteksplanen kunde länsbiblioteket inte möta alla de behov av 
vägledning och stöd som chefen i kommun C efterfrågade. Länsbiblioteket kan ses som navet 
i folkbiblioteksfältet på regional nivå. Sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv innebär detta att 
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bibliotekschefen efterfrågade hjälp från det organisatoriska fältet, men att hon eftersom 
kommunen var tidig i arbetet med biblioteksplanen inte fick den respons hon efterfrågade. 
Hennes värdering av den hjälp länsbiblioteket hade att erbjuda tyder också på att 
länsbibliotekets strategier inte följde med i tiden, och att de inte var förberedda på att 
bibliotek skulle påbörja arbete med att upprätta biblioteksplaner.  
 
I kommun A och C inleddes arbetet med biblioteksplaner ett eller ett par år innan § 7a tillkom 
i bibliotekslagen. Detta innebar att det inte fanns mycket inspiration att hämta från det egna 
fältet, och att arbetsgrupperna fick utgå från egna erfarenheter och förutsättningar. I kommun 
B påbörjades arbetet med planen betydligt senare, efter att tillägget § 7a hade tillkommit i 
bibliotekslagen. Detta kan ses som en fördel så till vida att osäkerhetskänslan i upprättandet 
av planen torde ha minskat betydligt tack vare de förbättrade möjligheterna till inspiration 
från det egna fältet. Den samlade informationsmängden borde ha ökat betydligt efter tillägget 
i lagen, som tvingande landets kommuner att upprätta planer liknande de som redan upprättats 
i kommun A och C. Huruvida den ökade informationsmängden faktiskt förbättrade kvaliteten 
på planen i kommun B är dock tveksamt. Vi tolkar processen i kommun B som ett fall där 
planeringsarbetet inleddes för att motsvara omgivningens krav. Personalen i kommun B har 
artikulerat strategier som kan sägas vara förlegade. Detta eftersom personalen tidigare 
formulerade nya strategier om förändring och utveckling av verksamheten som de dock 
tvingades överge, när politikerna vägrade stödja deras idéer i det första utkastet till en 
biblioteksplan. När sedan kravet på ett nytt utkast till biblioteksplan kom från bibliotekets 
omgivning, formulerade personalen verksamhetens redan existerande strategier – inte de 
strategier som tidigare var under utveckling - och upprättade planen mest för sakens skull, 
utan något hopp om att kunna införa förändringar. 
 
Den information från fältet som fanns tillgänglig vid upprättandet av biblioteksplanerna i alla 
de undersökta kommunerna, var Unescos folkbiblioteksmanifest och bibliotekslagen (med 
och utan § 7a). Sammanfattningsvis kan sägas att det organisatoriska fältet inte hade särskilt 
stort inflytande över upprättandet av biblioteksplanerna i de två av våra undersökta kommuner 
som inledde sitt arbete innan tillägget i lagen 2005. Det bör dock nämnas att kommunerna och 
biblioteken genom att hämta inspiration och stöd från varandra troligen bidrar till att 
ytterligare befästa fältets normer och värden. Upprättandet av biblioteksplaner, med den typ 
av interaktion mellan organisationer inom fältet som processen innebär, skulle på så sätt 
kunna sägas stärka institutionaliseringen inom folkbiblioteksfältet.  
 
 
7.3 Omgivningens påverkan på biblioteksverksamheten 
 
Innehållet i detta avsnitt används främst till att besvara uppsatsens andra och tredje 
frågeställning. Vi behandlar den politiska miljöns påverkan på biblioteksverksamheten och för 
resonemang kring fenomenet tvingande isomorfism, samt analyserar vilka aktörer som har 
tagit initiativet till upprättandet av planen i respektive kommun. Andra aspekter som 
behandlas är det nyinstitutionella begreppet särkoppling, och allmänhetens påverkan på 
biblioteksverksamheten. Dessa aspekter ger oss verktyg att förklara handlingssätt och 
företeelser som vi finner i vårt empiriska material. Sambandet mellan det teoretiska 
perspektivet och analysen fördjupas genom den diskussion vi för kring hur upprättandet av ett 
gemensamt språk mellan bibliotekstjänstemännen och politikerna påverkar det arbete som 
utförs. Genom Mintzbergs perspektiv kan vi fördjupa våra resonemang kring vilka tankar som 
ligger bakom planarbetets upplägg.  
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7.3.1 Initiativet till planen 
 
Enligt vårt teoretiska perspektiv kan det vara svårare att genomföra reformer om initiativet till 
dessa kommer från en källa utanför det egna fältet. Det är därför intressant att reflektera kring 
hur upprättandet av planerna, och användandet av dessa, har påverkats beroende på varifrån 
initiativet till arbetet har kommit. I kommun A var arbetet med biblioteksplanen i jämförelse 
med de andra undersökta kommunerna bra. Detta tror vi kan förklaras dels med att initiativet 
till upprättandet av planen var gemensamt för bibliotekspersonalen och politikerna, dels med 
att bibliotekspersonalen hade förtroende för de människor och institutioner utanför biblioteket 
som deltog i och påverkade arbetet. I kommun B kom initiativet till den plan som sedan 
antogs uppifrån. Det är rimligt att tänka sig att förtroendet för politikerna inte var det största 
efter att de avvisat det förslag till plan som utarbetats några år tidigare. Vår tolkning är att det 
fanns ett visst motstånd till upprättandet av planen hos personalen, som inte tycks ha varit 
särskilt engagerade i arbetet. Planen upprättades mest för sakens skull, för att den politiska 
miljön krävde det, och har inte påverkat verksamheten nämnvärt. I kommun C upprättades 
planen på initiativ av biblioteket självt, och alla sa sig vara nöjda med slutresultatet, även om 
politikerna några månader senare ställde planen åt sidan genom sina besparingar. Detta tolkar 
vi dock inte som något motstånd mot planen i sig. 
 
 
7.3.2 Den politiska miljöns påverkan på biblioteksverksamheten 
 
I samtliga kommuner deltog politiker i arbetet med planen. I kommun A tycks samarbetet 
med politiker ha fungerat bättre än i de övriga kommunerna. Dels satte politikerna upp 
ramarna för arbetet med planen, dels deltog de i arbetsgrupperna och artikulerade då sina 
åsikter om biblioteksverksamheten. Dessutom hade biblioteket en ”fadder” som var politiker 
och satt med på en del personalmöten. I kommun B diskuterades planen med politiker på ett 
antal träffar och arbetet förankrades i kultur- och fritidsnämnden ett par gånger årligen. I 
kommun C har politikerna däremot inte varit med i arbetsgruppernas diskussioner eller i 
formulerandet av planen. Arbetets upplägg var ett annat i denna kommun. Initiativet till den 
undersökning som kom att utgöra underlag för biblioteksplanen togs av chefen. Först efter att 
denna utredning hade gjorts fick personalen i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att 
utforma planen. Den undersökning som föregick arbetet med planen skulle kunna tolkas som 
ett sätt för kommun C att upprätta strategier som sedan skulle användas i planen. Av denna 
tolkning följer att kommun C borde ha bearbetat strategierna ytterligare och separerat dem 
från biblioteksplanen. 
 
I kommun A tycks stabiliteten vara påtaglig i den politiska och administrativa miljön. I 
kommun C råder motsatta förhållanden. Att det motstånd som fältets institutionaliserade 
normer utgör kan försvagas av turbulens i den politiska och administrativa miljön är mycket 
tydligt i kommun C, med den ekonomiska kris som ledde till stora besparingskrav på 
biblioteksverksamheten. Det anslag som kommer biblioteket till del räcker bara till att utföra 
de viktigaste sysslorna. Där kan inte biblioteket hävda sina normer, eftersom den politiska 
miljön inte tillåter det. Mintzberg menar dock att det sällan är organisationens omgivning som 
är turbulent och begränsar organisationens verksamhet. Om Mintzberg har rätt är denna 
upplevda turbulens bara ett tecken på att kommunernas biblioteksplaner inte är utformade på 
ett sätt som kan hantera en föränderlig omgivning. Detta skulle kunna vara fallet i kommun C, 
där planen är detaljerad och har få uttryckta visioner. Detta skulle innebära att planen snarare 
begränsar än utvecklar verksamheten. I kommun B verkar det politiska livet gå sin gilla gång. 
I denna kommun tycks det vara bristande kommunikation med politikerna snarare än 
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turbulens i det politiska fältet som gör att utvecklingen av verksamheten står still. Biblioteket 
har medel till sin verksamhet, men politikerna har inte varit intresserade av en utveckling av 
verksamheten.  
 
I kommun A och B uppges att politikernas inflytande på biblioteksplanen har inneburit 
inskränkningar i formuleringen av verksamhetens mål. Detta beror i sin tur på de 
förväntningar som politikerna har att leva upp till. De dokument som antas i fullmäktige ska 
också efterlevas i bl.a. tilldelning av medel. För att undvika en situation där 
biblioteksverksamheten kräver större resurser än vad de kommunala budgetarna mäktar med, 
måste planerna och verksamheten därför anpassas efter kommunens ekonomiska möjligheter 
och politikernas vilja att satsa på verksamheten. Således har slutresultaten i arbetet med 
planerna blivit mindre detaljerade och mer urvattnade i jämförelse med bibliotekspersonalens 
utkast. Sett ur Mintzbergs perspektiv är det dock en fördel att planerna är allmänt hållna och 
inte alltför detaljerade, eftersom en allt för utförligt formulerad plan minskar organisationens 
förmåga att på ett smidigt sätt anpassa sig efter förändrade krav i sin omgivning. 
Avskalningen av planernas innehåll skulle på så vis kunna ses som en nödvändig anpassning 
för bibliotekets fortsatta verksamhet. 
 
I kommun B verkar politikernas ointresse för de idéer som kom från bibliotekspersonalen ha 
gjort att personalen i sin tur inte motiverat sig för den plan som de senare blev tvingade att 
upprätta. Personalen har inte riktigt klart för sig om planen gjorde någon egentlig skillnad på 
politikernas attityd gentemot biblioteksverksamheten. Men samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att personalen tvingades att upprätta biblioteksplanen. Om personalen trots detta hade 
gjort det bästa av situationen och återigen uppbådat energi och engagemang för arbetet är det 
möjligt att dokumentet hade använts mer och på ett annat sätt, både av politiker och av 
personalen. Bibliotekspersonalen uppger dock att varken arbetet med planen eller planen själv 
har medfört förändring av verksamheten, och att de idéer om förändring som hade kunnat 
artikuleras i en plan ändå inte hade gått att genomföra, då de ekonomiska förutsättningarna 
inte finns. Å andra sidan måste visioner artikuleras och kommuniceras för att 
förutsättningarna att uppnå dem alls ska kunna uppstå. Vår åsikt är att man måste se framåt 
för att komma någon vart, och att planen skulle kunna vara ett viktigt medel i ett långsiktigt 
förändringsarbete. I nuläget tycks dock initiativkraften saknas och personalen talar om att nya 
människor, med nya friska tag, måste till i organisationen för att förändringar ska kunna ske.  
 
I kommun C påverkar det politiska motståndet även det interna arbetet med biblioteksplanen. 
Biblioteket har en så ansträngd budget att alla resurser går till att hålla verksamheten flytande. 
Planen följs så långt det är möjligt med de begränsade förutsättningar som personalen har. 
Men det är inte bara den politiska miljön som påverkar verksamheten. Flera av kommun C: s 
rektorer har visat sig mer eller mindre ovilliga att utveckla samarbetet mellan skola och 
bibliotek. Förklaringen kan, liksom i relationen till kommunens politiker, ligga i att 
bibliotekspersonalen inte har lyckats kommunicera verksamhetens betydelse och vilka vinster 
ett förbättrat samarbete med skolan kan ha. En annan möjlig förklaring är att kraven på ett 
utökat samarbete innebär att två fält med olika värderingar, normer och prioriteringar krockar.  
 
Enligt respondenterna i kommun C har planen mest inneburit att rådande arbetssätt 
artikulerats, men en viss förändring i arbetet gentemot skolan har ägt rum. Biblioteket sätter 
nu gränser mot skolan som gör att personalen, om de får bättre resurser, kan arbeta mot andra 
grupper som biblioteket också är ålagda att arbeta mot. Hur de nya gränsdragningarna har 
påverkat relationen mellan skola och bibliotek är svårt att säga. En tänkbar följd av 
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förändringen kan vara att samarbetet har försvårats genom att biblioteket förändrat sitt 
förhållningssätt till skolan, och minskat arbetstiden gentemot dem. 
 
 
7.3.3 Tvingande isomorfism 
 
Enligt den nyinstitutionella teorin har en organisation med vaga mål lättare att anpassa sig till 
omgivningen. Detta stämmer även överens med Mintzbergs teori, som framhåller en allmänt 
formulerad plan som något positivt. Den avskalning som skett i biblioteksplanernas innehåll i 
både kommun A och B skulle på så vis kunna vara positiv för verksamheternas 
utvecklingspotential. Detta bekräftas delvis i kommun A, medan respondenterna i kommun B 
tycks se det som något huvudsakligen negativt. 
 
I kommun B upprättades biblioteksplanen efter tillägget § 7a i bibliotekslagen. 
Bibliotekslagen beskrivs inte som en stor inspirationskälla, däremot var det lagändringen som 
satte press på politikerna att ta initiativ till planen. I korthet kan man säga att biblioteket 
tvingades av de lokala politikerna att upprätta planen, och de lokala politikerna tvingades av 
lagstiftningen. I kommunerna A och C kunde man inte hämta stöd från bibliotekslagen på 
samma sätt som var möjligt efter lagtillägget. Ändå uppger respondenterna att de haft en viss 
nytta av lagen. Dessutom användes Unescos folkbiblioteksmanifest. Båda dessa dokument 
artikulerar fältets normer och värderingar, vilka biblioteken bör anamma för att inte förlora 
legitimitet.  
 
Det är inte bara lagar och regler som har fungerat som tvingande isomorfism i upprättandet av 
biblioteksplaner i de olika kommunerna. Den tvingande isomorfismen kännetecknas av att 
organisationen utsätts för tryck från andra organisationer och grupper i samhället som 
organisationen har ett beroendeförhållande till. Biblioteken är beroende både av den politiska 
organisationen och av förväntningar hos allmänheten. I kommun A satte politikerna upp 
ramarna för hur arbetet skulle genomföras. Annat som kan tolkas som tryck utifrån är de 
kontakter med allmänheten som bibliotekspersonalen hade i upprättandet av planen. Dels 
hölls diskussioner med fokusgrupperna (där föreningar på orten fanns representerade), dels 
fördes samtal med skolan. Den utvecklingsledare som deltog i arbetet representerade den 
kommunala organisationen, som biblioteket var beroende av. Eftersom han hade inflytande 
över arbetet med planen och dess slutresultat kan även detta tolkas som tvingande isomorfism. 
Tvingande isomorfism behöver inte tolkas som något negativt. Tvärtom kan det tolkas som en 
kvalitetsförsäkran – att biblioteket i dialog med sin omgivning utvecklar sin verksamhet. 
Även i kommun B var politiker involverade i arbetet med planen. Ordföranden i kultur- och 
fritidsnämnden bidrog med vissa riktlinjer, som förmodligen påverkade bibliotekets arbete. 
Personalen tycker att politikerna fick för stort inflytande över arbetet. Att de inte ville satsa de 
pengar som kommunen önskade gjorde att planens innehåll begränsades i form och den 
utvecklingspotential som hade kunnat finnas i planen försvann. Detta kan tolkas som en sorts 
tvingande isomorfism som, till skillnad från den i kommun A, var hämmande. I kommun C 
var politikerna delaktiga i arbetet med planen så till vida att de deltog i den utredning som 
föregick upprättandet av planen och satte upp riktlinjer för arbetet. Med dessa riktlinjer som 
stöd upprättade bibliotekspersonalen sedan planen, och chefen gjorde avrapporteringar till 
politikerna under arbetets gång. I denna kommun var graden av politisk, tvingande 
isomorfism tämligen låg. 
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7.3.4 Kommunikation och upprättandet av ett gemensamt språk 
 
Den nyinstitutionella teorin betonar att en organisations trovärdighet och förutsättningar till 
fortlevnad stärks av en väl fungerande kommunikation med omgivningen. Upprättandet av 
biblioteksplaner kan innebära utveckling av ett språk gemensamt för biblioteksanställda och 
beslutsfattare.  
 
Kommun A utgör ett gott exempel på hur samarbete mellan politiker och biblioteksanställda 
vid upprättande av en biblioteksplan kan utveckla biblioteksverksamheten. Det var i denna 
arbetsprocess som aha-upplevelser kring verksamheten uppstod hos såväl politiker som 
personal. Personalen beskriver själva att det faktum att en politiker, som i resultatdelen 
omnämns som fadder, satt med på personalmöten möjliggjorde och förstärkte en ömsesidig 
förståelse för politikernas arbete å ena sidan och bibliotekariernas arbete å den andra. Denna 
relation innebar en ökad insyn i biblioteksverksamheten för politikernas del, och i politiken 
och politikers tankesätt för bibliotekspersonalen.  
 
I kommun B menar bibliotekschefen att kommunikationen med politikerna har varit dålig, 
vilket kan förklara varför bibliotekspersonalen inte har lyckats argumentera för utveckling av 
verksamheten. Denna möjliga förklaring stärks av det faktum att politikerna har haft 
synpunkter på språket i planen, och att de har föreslagit att begrepp som används inom 
biblioteksverksamheten ska ändras till ord som används i vardagligt språk. Förstår de inte 
språket kan de heller inte ta till sig planens budskap. Bibliotekschefen förklarar den bristande 
kommunikationen med att politikerna i kultur- och fritidsnämnden ofta är okunniga om och 
inte riktigt vet vad de vill med biblioteksverksamheten. Om detta stämmer anser vi dock att 
det åligger biblioteket att aktivt åtgärda politikernas okunskap genom en mer effektiv 
marknadsföring, där biblioteksverksamhetens funktion kommuniceras. 
 
Språket i planen har säkerligen betydelse, även om det inte är avgörande för hur politikerna 
tar till sig och använder planen. I kommun C fick den färdiga planen beröm av politikerna, 
som menade att språket var lättförståeligt och att de kunde ta planen till sig. Chefen menar att 
politikerna fick lite mer respekt för verksamheten genom biblioteksplanen. Ändå ignorerades 
den några månader senare, när politikerna i strid med planen drog in en stor del av 
bibliotekets budget. Kanske kan den misstanke som chefen i kommun B förde fram, att 
politikerna är okunniga och inte vet vad de vill med biblioteksverksamheten, äga giltighet 
också i kommun C.  
 
 
7.3.5 Allmänhetens påverkan på biblioteksverksamheten 
 
I samtliga kommuner är biblioteksplanen publicerad på kommunens eller bibliotekets 
webbplats. I kommun A finns planen dessutom upptryckt i broschyrform. Dessa broschyrer 
har lagts ut i bibliotekets lokaler, och de utlagda exemplaren har tagit slut, varför det är 
rimligt att anta att det trots allt finns ett visst intresse för biblioteksplanen. I kommun B och C 
är man osäker på om allmänheten känner till att planen finns. I kommun C menar chefen 
dessutom att planen är ett internt dokument, och att det därför inte är underligt om 
allmänheten inte känner till den. Allmänhetens reaktioner på bibliotekets verksamhet uppges i 
samtliga kommuner ha lite eller inget med respektive biblioteksplan att göra. I kommun C 
uppges det dock att personalen ibland hänvisar till planen, t.ex. när frågor ställs kring 
fördelning av resurser mellan kommunens bibliotek. Bibliotekschefen i denna kommun säger 
att hon har insett att planen vid en revidering måste förankras även hos allmänheten. Denna 
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typ av utåtriktat arbetet påbjuds inte i lagen, även om det finns artikulerat i Kulturutskottets 
definition av vad en biblioteksplan bör vara. För att stärka verksamhetens legitimitet är det 
dock, menar chefen, viktigt att visa att bibliotekets verksamhet är anpassad efter kommunens 
invånare och deras behov.  
 
I kommun B finns det engagemang från allmänheten för att biblioteken ska hållas öppna. 
Dock yttrar sig engagemanget på ett sätt som går emot de biblioteksanställdas intressen, och 
det är uppenbart att allmänheten inte känner till vad bibliotekarierna egentligen arbetar med. 
Bibliotekschefen i kommun B strävar efter att sätta biblioteksutbildad personal på alla poster i 
verksamheten. Detta är en handling som signalerar att bibliotekariens kompetens är viktig och 
som bidrar till att höja verksamhetens kvalitet. Denna handling har dock inte artikulerats och 
motiverats i biblioteksplanen. Om mer energi hade lagts på att i biblioteksplanen betona 
verksamhetens betydelse, samt att hävda nödvändigheten av de utbildade bibliotekariernas 
särskilda kompetens för verksamhetens goda kvalitet, skulle biblioteksplanen kunna ha en 
legitimerande funktion för bibliotekarieprofessionen i kommunen. 
 
 
7.3.6 Särkoppling  
 
I alla de undersökta kommunerna ser vi tendenser till särkoppling, d.v.s. att verksamhetens 
organisatoriska struktur separeras från organisationens praktiska arbete. Verksamhetsmålen 
formuleras vagt och en del kommuner hindras att ta sig an de mål de själva har satt, för att 
politikerna inte vill anta en plan som de inte kan leva upp till.  
 
I kommun B var arbetet med biblioteksplanen ett självändamål; planen upprättades för att 
sedan bara läggas undan. I slutskedet av arbetet med denna kommuns biblioteksplan, deltog 
främst tre bibliotekarier. Detta innebar inte automatiskt den ökade legitimitet som det hade 
kunnat göra, om yrket haft högre status och professionen hade varit tydligare i omgivningens 
ögon.  
 
 
7.4 Slutsatser  
 
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser genom att svara på våra frågeställningar.  
 
I vår första frågeställning söker vi svar på hur verksamheten har påverkats av den yttre 
miljön. Har biblioteksplanen gjort att det blivit lättare för bibliotekets organisation att hävda 
sin funktion och sina intressen gentemot politiker och samhälle?  
 
I de fall bibliotekspersonalen i kommunerna har lyckats att kommunicera och legitimera 
biblioteksverksamheten, har de också lyckats skapa goda förutsättningar för kommunikation 
och i viss mån ett gemensamt språk med politikerna. Språket i planen (planens omfattning, 
ordval, planens utseende) liksom det faktum att tid avsätts för att i dialog med politiker 
diskutera biblioteksverksamheten är av stor betydelse för planens utseende och för hur den 
senare används. Om kommunikationen inte fungerar mellan bibliotekspersonal och politiker 
tycks det vara lätt hänt att verksamheten står still eller går runt i gamla upptrampade spår. 
Idéer om utveckling artikuleras inte, och medel till förändringsarbete tillsätts inte. För de 
kommuner som i framtiden upprättar biblioteksplaner vill vi påpeka vikten av att förankra 
biblioteksverksamheten på politisk nivå. 
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Hur väl möjligheterna med biblioteksplanen tas till vara tycks bero på varifrån initiativet till 
planen kommer. I kommun B skulle biblioteksplanen kunna utnyttjas bättre för att legitimera 
verksamheten och kommunicera bibliotekarieyrkets betydelse. För att planen ska tas på allvar 
måste den förankras hos politiker och allmänhet. Denna förankring underlättas om politiker 
och allmänhet är delaktiga i arbetsprocessen i upprättandet av planen, eftersom de då får en 
större insyn i och förståelse för verksamheten. Denna förståelse kan vara svår att åstadkomma 
vid enstaka träffar då biblioteksplanen diskuteras.  
 
Biblioteksverksamheten styrs av institutionaliserade rutiner som i viss mån kan sägas hindra 
organisationen att implementera alltför nyskapande och kreativa idéer, men den faktor som 
har störst inflytande på verksamheten tycks vara omfattningen av de anslag de kommunala 
politikerna ger verksamheten. Detta inflytande kan i förlängningen innebära att biblioteken 
tvingas bedriva sin verksamhet med så små medel som möjligt i stället för att ge bästa möjliga 
service. I framförallt två av de undersökta kommunerna har personalen fått göra vissa 
inskränkningar i planens mål och visioner. Politikerna vill inte anta en plan vars krav de inte 
klarar av att leva upp till. Planerna i dessa kommuner beskrivs som urvattnade, och i båda 
kommunerna menar personalen att även om de får idéer kring en förbättrad verksamhet så 
finns inte resurserna för att genomföra förändringar. Vi konstaterar dock att det begränsande 
av planernas omfattning som beskrivs inte nödvändigtvis behöver vara negativt för 
verksamheten, utan tvärtom kan vara till fördel eftersom en alltför detaljerad plan begränsar 
bibliotekets förmåga att anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Det är först när 
koncentreringen av planernas innehåll hindrar biblioteket i formulerandet av visioner, som 
följderna eventuellt blir negativa.  
 
Det är svårt att ur vårt material utläsa om de undersökta biblioteken redan innan arbetet med 
planerna inleddes hade tydliga strategier för verksamheten. Det troliga är att dessa strategier, 
oavsett om de är artikulerade eller ej, är en institutionaliserad del av folkbiblioteksfältet. Om 
strategierna fanns utarbetade sedan tidigare, men inte var tydligt artikulerade, måste arbetet 
med planerna ha inneburit att energi lades på att artikulera strategierna snarare än att bryta ner 
dem i hanterliga riktlinjer. Detta skulle i sin tur innebära att planerna blir riktigt funktionella 
först efter ett revideringsarbete, då strategierna redan har formulerats och förtydligats och 
energi kan läggas på att göra dem praktiskt applicerbara på verksamheten. Vi misstänker att 
arbetet i kommun C i högre grad handlade om att upprätta nya strategier för att hantera 
besparingarna på verksamheten, än det handlade om att göra redan existerande strategier 
praktiskt tillämpbara på verksamheten. Detta skulle i sin tur innebära att den upprättade 
biblioteksplanen i kommun C inte i första hand är en plan för verksamheten i egentlig mening, 
utan snarare den utformning av ett planeringsunderlag som bör föregå upprättandet av en plan 
för verksamheten. Detta kan styrkas i det uttalande som bibliotekschefen gör om att 
biblioteksplanen måste förankras hos allmänheten. Det kan tolkas som att strategierna nu, 
genom arbetet med biblioteksplanen, är utarbetade, men att de måste vinna legitimitet genom 
att de görs kända för allmänheten i kommunen.  
 
I vårt material utläser vi att en god kommunikation med politiker och allmänhet av stor vikt 
för vilken betydelse och funktion den upprättade planen har för biblioteksverksamheten. 
Biblioteksverksamheterna både möjliggörs och begränsas av den politiska miljön, och 
biblioteksplaner som är allmänt hållna och innehåller övergripande visioner för verksamheten 
är mer funktionella och långsiktiga än planer med stor detaljrikedom. Dessutom har det 
betydelse om verksamheten har tydligt artikulerade strategier utarbetade redan innan arbetet 
med biblioteksplanerna inleddes.  
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I uppsatsens andra frågeställning söker vi svar på om allmänheten har fått större möjlighet att 
påverka biblioteksverksamheten. 
 
Allmänheten har inte, enligt våra respondenter, i någon högre grad uppmärksammat att 
respektive kommun har fått nya biblioteksplaner. De reaktioner som kommit in från 
allmänheten uppges inte i någon kommun ha med biblioteksplanerna att göra. Dock är det 
svårt att dra slutsatser kring hur stor skillnad tillkomsten av biblioteksplanerna har gjort för 
allmänheten och dess möjligheter att påverka biblioteksverksamheterna. Det är inte otänkbart 
att biblioteksplanen har förtydligat verksamheten för omgivningen, direkt och indirekt, och på 
så vis ger allmänheten större insyn. Detta kan ge vägar för allmänheten att kritisera och 
påverka, utan att de har helt klart för sig att det är planen som har möjliggjort detta.   
 
Uppsatsens tredje frågeställning rör folkbiblioteksfältet och dess påverkan på utvecklandet 
och upprättandet av biblioteksplaner i våra tre kommuner.  
 
Vårt material visar att de tre undersökta kommunerna inte har påverkats av 
folkbiblioteksfältet i upprättandet av biblioteksplanerna i den omfattning som kanske kunde 
förväntas. Detta kan till stor del förklaras med att de undersökta kommunerna var tidigt ute 
med sina planer, och att det då inte fanns så mycket inspiration att hämta inom det egna fältet. 
Det intressanta beträffande den regulativa isomorfismen, var att man i kommun C faktiskt 
efterfrågade stöd från länsbiblioteket, som visserligen kunde förmedla kontakt med en 
konsult, men som i övrigt inte kunde ge den hjälp som efterfrågades. Länsbiblioteket hade 
alltså inte någon större beredskap för eller någon utarbetad strategi för arbete med 
biblioteksplaner. Det är tveksamt vilken funktion det organisatoriska fältet egentligen har när 
en reform är så ny att den samlade erfarenheten inom fältet inte räcker till för att stävja den 
osäkerhet som reformen medför. Det är dock rimligt att anta att oron minskade tack vare 
fältets gemenskap. För de kommuner som upprättar en biblioteksplan idag är det troligt att 
folkbiblioteksfältet utgör ett större stöd i processen. Den samlade kunskapen om 
biblioteksplaner är större och erfarenheterna av arbetet med planerna är fler.  
 
Frågeställning nummer fyra behandlar vilka tendenser som kan urskiljas gällande respektive 
biblioteksplans påverkan på folkbiblioteksfältet.  
 
Enligt vår teori kan politisk turbulens medföra att det organisatoriska fältet försvagas, att dess 
normer, som kan utgöra ett motstånd mot förändringar i organisationen, förändras eller 
upplöses. Vi ser en tendens (framförallt i kommun B och C, men till viss del även i kommun 
A) att kommunernas biblioteksplaner inskränks i mål och visioner p.g.a. besparingar och 
politikers ovilja att satsa på verksamheten. I den regulativa isomorfismen, där biblioteken 
hämtar inspiration från varandra, skulle detta kunna medföra en negativ trend som gör att 
biblioteken inte vågar uttrycka idéer, visioner och tankar om en förbättrad verksamhet. Vidare 
är det inte orimligt att anta att det påverkar professionens status negativt att arbeta i en 
verksamhet som politikerna inte tycker är värd att satsa på. I kommun B är omgivningens 
hämmande inverkan särskilt tydlig; personalen där tycks ha förlorat engagemanget och 
initiativkraften att kommunicera bibliotekets verksamhet gentemot omgivningen i allmänhet 
och politikerna i synnerhet. Politikerna visar inget intresse och prioriterar inte satsningar i 
biblioteksverksamheten. Detta exempel visar att idéer och initiativ från det professionella 
fältet försvagas av turbulens i, och ointresse från den politiska miljön.  
 
Uppsatsens femte och sista frågeställning undersöker huruvida biblioteksplaner artikulerar 
redan institutionaliserade värderingar och normer, eller om arbetet med och upprättandet av 
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dem har inneburit formulerande av nya idéer och arbetssätt som ännu inte är 
institutionaliserade. 
 
I våra undersökta kommuner är det i mångt och mycket så att redan institutionaliserade 
värderingar och normer har artikulerats i biblioteksplanen. Bibliotekspersonalen har varit 
delaktig i arbetet med planen i alla kommuner, och arbetsprocessen har medfört aha-
upplevelser såväl hos dem själva som hos engagerade politiker. I denna process har idéer 
kring hur verksamheten skulle kunna förändras uppstått. Dessa idéer bygger dock även de på 
redan institutionaliserade normer, även om perspektivet på den egna verksamheten är 
förändrat. Huruvida aha-upplevelser och idéer sedan har använts för att utveckla 
verksamheten varierar mellan de undersökta kommunerna, mestadels beroende på personalens 
förmåga att kommunicera sina idéer och på hur stort motståndet i den politiska miljön är. Det 
har även betydelse hur nyskapande och kreativa idéerna är. Organisationer har svårt att 
hantera förändringar som omkullkastar tidigare utarbetade strategier, och är därför begränsade 
i sin förmåga att implementera nya idéer. I vårt material är de idéer som har uppstått och 
införts i verksamheten i hög grad förenliga med bibliotekens redan existerande struktur och 
strategitänkande. De nya idéerna har inte varit så kreativa att de har fallit utanför 
verksamhetens traditionella tänkande. Därför kan vi inte säga att institutionaliseringen har 
hämmat bibliotekens utveckling i de undersökta kommunerna. Vi kan dock inte utesluta att 
institutionaliseringen är en hämmande faktor i kommun B. Där tror vi dock att svårigheterna i 
verksamheten beror på kommunikationsproblem, samt att personalen själv begränsar sig när 
den presenterar gamla strategier, trots att nya är under utveckling.  
 
De nya idéer som har tillkommit i arbetet med planerna har i regel varit en utveckling av 
redan etablerade arbetssätt, och är därför förenliga med bibliotekets redan existerande 
strukturer och strategier. Vi konstaterar att de institutionaliserade normer som respektive 
kommun arbetar efter förtydligas i planerna och att institutionaliseringen inom 
folkbiblioteksfältet på så sätt stärks ytterligare. Detta är en fördel i argumentationen för 
biblioteksverksamheten i relation till andra kommunalt finansierade institutioner. Bibliotekens 
förmåga att genomföra grundläggande förändringar av verksamheten begränsas dock av 
institutionaliseringen inom organisationen. Att omvälvande, nyskapande idéer inte har 
uppstått i arbetet med planerna är därför inte underligt. Enligt Mintzbergs teori borde inte 
heller denna form av nyskapande tänkande i själva planeringsarbetet vara aktuellt, eftersom 
upprättande av planer handlar om att göra redan utarbetade strategier hanterliga i 
verksamhetens praktiska arbete. 
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8 Slutdiskussion  
 
Denna uppsats syftade till att med stöd av ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka hur 
upprättandet av biblioteksplaner har förändrat arbetet inom tre biblioteksorganisationer i tre 
olika kommuner. För att uppnå detta syfte ville vi besvara frågor om hur upprättandet av 
biblioteksplanerna påverkade bibliotekens förutsättningar att hävda sig gentemot politiker och 
samhälle, och om allmänheten i och med biblioteksplanerna fick större möjlighet att påverka 
verksamheten som bedrivs. Vidare ville vi ta reda på hur folkbiblioteksfältet har påverkat, och 
påverkats av, upprättandet av biblioteksplanerna. Slutligen sökte vi svar på frågan om 
biblioteksplanerna uttryckte redan institutionaliserade värden och normer, eller om planerna 
formulerar nya idéer och arbetssätt.  
 
Ovan nämnda frågeställningar är till karaktären deskriptiva. För att förklara hur och varför 
förändringar har uppstått inom de undersökta biblioteksverksamheterna, valde vi en teori som 
vi bedömde var användbar för att tolka sociala relationer, samt för att sätta 
biblioteksorganisationer i ett större samhälleligt och organisatoriskt sammanhang. Med hjälp 
av kvalitativa intervjuer - med frågor formulerade på grundval av den nyinstitutionella teorins 
begreppsapparat - och Mintzbergs teori om planeringsarbete som kompletterande 
analysverktyg, anser vi oss ha uppnått uppsatsens syfte. Med facit i hand upplever vi att dessa 
teoretiska utgångspunkter var väl tillämpliga och nödvändiga för att kunna tolka vårt material 
och fördjupa vår analys. Att använda Mintzbergs planeringsteori som ett komplement till det 
nyinstitutionella perspektivet hade den fördelen att vi ytterligare kunde stärka tankar och 
reflektioner som, om vi hade använt oss endast av den nyinstitutionella teorin, annars hade 
upplevts som mindre välgrundade och mer spekulativa.  
 
I vår analys lades stor vikt vid begreppet isomorfism, då detta till stor del förklarade 
arbetsgången i upprättandet av planerna, och varför de överhuvudtaget upprättades från 
början. Det nyinstitutionella begreppet särkoppling används i denna uppsats för att förbättra 
analysen av vårt empiriska material. Mintzbergs planeringsteori berör samma fenomen, men 
ur ett något annorlunda perspektiv.   
 
Kvalitativa intervjuer var den metod som vi bedömde lämpade sig bäst för uppsatsens syfte. 
Vårt metodval anpassades dels efter våra frågeställningar, dels efter de tidsramar som 
uppsatsens undersökning hade. Reliabiliteten i vårt insamlade material kan ifrågasättas, då 
informationen är baserad på de subjektiva uppgifter som våra respondenter kunde och ville 
delge oss. Vi menar dock att tillförlitligheten trots allt är god, dels eftersom flera informanter i 
samma kommun uppgav i stort sett överensstämmande uppgifter - med varierande detaljer - 
dels eftersom undersökningen inte på något sätt behandlade ett känsligt ämne som skulle 
kunna påverka respondenternas uppriktighet. Att vara närvarande, som t.ex. observatör, 
genom hela arbetsprocessen med biblioteksplanerna i de olika kommunerna hade visserligen 
givit undersökningen en helt annan vetenskaplig tyngd, då vi som objektiva betraktare hade 
kunnat följa hela processen med våra teoretiska utgångspunkter i bakhuvudet. Att använda 
denna metod skulle dock ha tagit alltför stor tid i anspråk.  
 
Vi tycker att det var intressant att våra undersökningar i de berörda kommunerna visade på så 
olika erfarenheter av arbetet med biblioteksplanerna, och att olika kommuner såg på deras 
funktion på skilda sätt. Att resultaten varierade så mycket tror vi har flera olika orsaker, bl.a. 
hur god kommunikationen med politikerna har varit. I och med undersökningens utfall blev 
det intressant att jämföra och analysera varför kommunernas arbeten och resultat skilde sig åt, 
och därigenom dra slutsatser kring vad som är bra respektive dåliga vägar att gå i 
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arbetsprocessen. Den nyinstitutionella teorin var i detta sammanhang användbar, då den 
kunde förklara hur de upprättade planerna var produkter av biblioteksorganisationernas 
verksamheter och relationer till omgivningen. Att det empiriska materialet från de undersökta 
kommunerna var diversifierat innebar starka indikationer på att arbetet med upprättande av 
biblioteksplaner kan se ut på många olika sätt. Om vårt material varit mer homogent hade vi 
inte kunnat urskilja denna indikation. Det hade också inneburit att vår analys hade begränsats, 
då en jämförelse av arbetsprocesserna inte hade varit lika relevant. Detta hade i sin tur 
inneburit att vår undersökning hade kunnat utmynna i ett mer deskriptivt resultat. 
 
Denna undersöknings slutsatser har för litet empiriskt underlag för att uttalanden ska kunna 
göras kring upprättande av biblioteksplaner i allmänhet. Dock kan vissa av våra slutsatser 
generaliseras och appliceras på folkbiblioteksfältet. Vi tror också att vårt material kan lämpa 
sig för att formulera hypoteser kring hur ett effektivt och fruktbart arbete med upprättande av 
biblioteksplaner kan gå till. Att vi i uppsatsen valt intervjumetoden tror vi gör att 
bibliotekspersonal i landet kan känna igen sig i vår beskrivning och analys av de undersökta 
kommunernas arbete.  
 
Biblioteksforskningen som utgår från nyinstitutionell teori är begränsad. Eftersom 
biblioteksplaner är ett relativt nytt fenomen, är också mängden relevant forskning kring 
sådana begränsad. I vårt avsnitt tidigare forskning redogör vi för Aquilonius och Jonssons 
magisteruppsats Utveckling och kontinuitet: En nyinstitutionell fallstudie av ett danskt 
folkbibliotek i förändring, och Audunsons Change processes in public libraries: A 
comparative project within an institutionalist perspective. I vår uppsats har syftet varit att ur 
ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka hur ett politiskt styrdokument, nämligen 
upprättandet av biblioteksplaner, har förändrat arbetet inom biblioteksorganisationer. 
Aquilonius och Jonsson undersöker förändringsarbete på ett bibliotek. I vår uppsats har vi 
undersökt biblioteksverksamheten i tre kommuner, och har därför andra förutsättningar att dra 
mer generella slutsatser kring organisationsförändring på bibliotek än vad de hade. Vidare har 
vi i denna uppsats delvis refererat till Audunsons verk och knutit an till hans teorier kring 
motstånd mot förändringsarbete. Eftersom vårt syfte har varit att undersöka hur ett kommunalt 
styrdokument påverkar biblioteksverksamheter i tre kommuner, har våra slutsatser tillfört 
kunskap om förändringsarbete som Audunsons arbete inte ger.   
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9 Förslag till vidare forskning 
 
I arbetet med vår uppsats har ytterligare frågor väckts, vilka inte kan ges utrymme inom 
ramarna för denna uppsats. Dessa presenteras i korthet i detta kapitel. 
 
 
9.1 Politikernas syn på upprättandet av biblioteksplaner 
 
I denna uppsats fanns inte utrymme att intervjua politiker i de undersökta kommunerna. Vi 
anser att det skulle vara intressant att göra en mer djuplodande undersökning, där även 
politikernas syn på processen i upprättandet av biblioteksplanerna studeras. Cheferna i 
kommun B och C har möjliga förklaringar kring varför samarbetet med politikerna ser ut som 
det gör, men detta kan endast ses som spekulationer. Ett förslag till fortsatt forskning är att 
undersöka hur politiker ser på sitt eget uppdrag i förhållande till biblioteksverksamheten, hur 
de förhåller sig till det ansvar de har i beslutsfattande, vilken syn de har på samarbete med 
bibliotekspersonal i upprättandet av en biblioteksplan, och hur deras insyn i 
biblioteksverksamheten ser ut. 
 
 
9.2 Särkoppling 
 
Särkopplingsfenomenet är något som hade kunnat ges större utrymme i vår uppsats, men som 
vi tvingades prioritera bort då det fanns annat som hade större relevans för våra 
frågeställningar. Vi tycker att det hade varit intressant att undersöka hur vanligt detta fenomen 
är inom folkbiblioteksfältet, och vilka följder det har för biblioteksverksamheten. Vilken 
betydelse har fenomenet för verksamhetens legitimitet? Hur begränsar särkoppling 
verksamhetens utvecklingsmöjligheter? 
 
 
9.3 Biblioteksplaner som legitimerande dokument 
 
I vår undersökning har det blivit tydligt att politiker och allmänhet har dålig kännedom om 
bibliotekarieprofessionen och om bibliotekens egentliga funktion. Professionens funktion 
ifrågasätts därför att omgivningen inte känner till vilken kompetens bibliotekarien besitter, 
och därmed inte heller vet varför yrket är av stor betydelse för verksamhetens kvalitet. 
Upprepade besparingar på biblioteksverksamheten i kommuner runt om i landet är ett tecken 
på att biblioteken överlag är dåliga på att marknadsföra sitt utbud och sina tjänster, och på att 
kommunicera bibliotekens funktion i samhället. Vi tror att det skulle vara av intresse att reda 
ut hur biblioteksplaner kan användas för att legitimera biblioteksverksamheten och på hur 
planerna kan användas till att höja bibliotekarieyrkets status.  
 
 
9.4 Strategier och planeringsarbete 
 
I en av våra slutsatser reflekterar vi kring huruvida våra undersökta kommuner hade 
utarbetade strategier för verksamheten innan arbetet med biblioteksplanerna inleddes. Med 
vårt begränsade material är det svårt att dra några slutsatser kring detta. Vi tycker att det 
skulle vara intressant att undersöka om de biblioteksplaner som redan är utarbetade är en del i 
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och en utveckling av en färdig strategi, eller om arbetet med biblioteksplanerna snarare har 
syftat till att upprätta strategier som egentligen borde ha utformats innan arbetet med 
biblioteksplanerna inleddes. Huruvida en existerande strategi finns och är formulerad innan en 
plan upprättas tror vi är av betydelse för planens funktion och effektivitet. 
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10 Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2005 tillkom § 7a, om upprättande av biblioteksplaner, i bibliotekslagen. Denna 
uppsats är en jämförande studie, ur ett nyinstitutionellt perspektiv, som syftar till att 
undersöka hur upprättandet av biblioteksplaner har förändrat biblioteksverksamheten i tre 
kommuner i södra Sverige. Vi undersöker hur dessa kommuner i arbetet med planerna har 
påverkat och påverkats av folkbiblioteksfältet, och hur biblioteksplanerna har inverkat på 
allmänhetens och politikernas insyn i och möjligheter att påverka biblioteksverksamheten. 
Vidare utreder vi om biblioteksplanerna artikulerar redan institutionaliserade normer eller om 
arbetet med planerna har medfört nya idéer som utvecklar verksamheten. 
 
Den teori som utgör grunden för vår uppsats är det nyinstitutionella perspektivet. I detta 
studeras organisationers verksamhet med fokus på hur såväl inre som yttre sociala relationer i 
dess miljö påverkar verksamheten. Den teoretiska begreppsapparaten beskriver och hjälper 
oss att uppmärksamma och förklara fenomen i och omkring de undersökta 
biblioteksorganisationerna. Termer som organisatoriskt fält, isomorfism och 
institutionalisering är centrala i den nyinstitutionella forskningen och i vår undersökning. Ett 
organisatoriskt fält består av ett flertal organisationer med likartad verksamhet och 
gemensamma intressen, normer och värderingar, vilka i upprättandet av fältet 
institutionaliseras. Institutionalisering är en process som sker över tid, i social interaktion, där 
det gemensamma språket har stor betydelse för den ömsesidiga förståelsen och 
kommunikationen med organisationens omgivning. Organisationer är beroende av att anpassa 
sig efter sin omgivning för att överleva. Fenomenet där organisationer formar sig efter sin 
miljö benämns isomorfism. I denna uppsats behandlas tre olika former av isomorfism, 
nämligen tvingande, regulativ och normativ isomorfism. Dessa är termer för hur 
organisationens verksamhet påverkas av lagar och regler, samhälleliga förväntningar och 
trender, andra organisationer samt de yrkesgrupper som organisationen engagerar. Intrycken 
och influenserna är många och kommer från skilda håll, vilket gör att organisationer ibland 
måste göra avvikelser från den organisatoriska strukturen i den praktiska verksamheten. Detta 
fenomen kallas särkoppling. 
 
Teoriavsnittet avslutas med en teori om planeringsarbete som är med i uppsatsen för att 
komplettera det nyinstitutionella perspektivet. Denna säger att planeringsarbete görs för att 
koordinera och kontrollera en verksamhet, förbereda organisationen för framtiden och för att 
skapa förutsättningar för ett rationellt handlande. Planeringsarbete syftar inte till att skapa 
strategier, utan är snarare en process där redan existerande strategier bryts ner i mindre delar 
för att göras hanterbara i organisationens praktiska arbete. 
 
I denna uppsats används även Ragnar Audunsons undersökning om förändringar i 
folkbiblioteksverksamhet. Han skriver i sitt verk Change processes in public libraries: A 
comparative project within an institutionalist perspective bl.a. att folkbiblioteken tillhör ett 
gemensamt organisatoriskt fält till vilket det anpassar sig, men att biblioteksverksamheten 
dessutom, för sin fortlevnads skull, måste rätta sig efter den politiska kulturen.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. 
Vårt empiriska material har samlats in med hjälp av totalt tio djupintervjuer. Då underlaget för 
vår undersökning är begränsat, kan vi i denna uppsats inte dra några generella slutsatser kring 
folkbiblioteksverksamhet. Däremot kan vi genom att jämföra tre kommuner ge en bild av hur 
arbetet med upprättandet av biblioteksplaner kan påverka biblioteksverksamheten.  
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Vår undersökning tyder på att en god kommunikation med politiker och allmänhet är av stor 
vikt för vilken betydelse och funktion den upprättade planen har för biblioteksverksamheten. 
Vårt material visar att om de lokala politikerna har haft stor delaktighet med god insyn i 
arbetet får de också lättare att förstå verksamheten. Vi ser även tendenser till att de 
biblioteksplaner som är allmänt hållna och innehåller övergripande visioner för verksamheten 
är mer funktionella och långsiktiga än planer med stor detaljrikedom. Vidare har det betydelse 
varifrån initiativet till upprättandet av biblioteksplanen kommer. Hur väl de möjligheter 
utnyttjas som arbetet ger en kommuns bibliotek, tycks enligt vårt material bero på vilket 
förtroende personalen har för den initiativtagande parten. Det är också viktigt att 
bibliotekspersonalen upprättar ett gemensamt språk med politikerna.  
 
Det är svårt att dra slutsatser kring hur tillkomsten av biblioteksplanerna har inverkat på 
allmänhetens möjligheter att påverka biblioteksverksamheterna. Det är inte otänkbart att 
biblioteksplanen har förtydligat verksamheten för omgivningen, direkt och indirekt, och på så 
vis ger allmänheten större insyn. Det kan ge vägar för allmänheten att kritisera och påverka, 
utan att de har helt klart för sig att det är planen som har möjliggjort detta.   
 
Det organisatoriska fältet har inte, åtminstone inte i två av de tre undersökta kommunerna, 
gjort någon större inverkan på de undersökta kommunernas upprättande av sina 
biblioteksplaner. Bland de kommuner som just nu upprättar sina planer är inflytandet från 
fältet antagligen större, eftersom den samlade informationsmängden har ökat. 
 
Det som i vårt teoretiska perspektiv benämns ”turbulens i det organisatoriska fältet” kan leda 
till att det organisatoriska fältets normer upplöses eller förändras. Verksamheterna i respektive 
kommun både möjliggörs och begränsas av de anslag som biblioteket får. Politiker vill inte 
anta planer som de inte är säkra på att de kan leva upp till. Besparingar kan leda till att 
biblioteken tvingas in i en mindre kostym som begränsar dess möjligheter. En verksamhet 
som politiker inte vill satsa på kan dessutom få problem att upprätthålla sin status. 
 
Till stor del visar undersökningen att arbetet med biblioteksplanerna har lett till att rådande 
normer har artikulerats, vilket borde stärka institutionaliseringen inom folkbiblioteksfältet. De 
nya arbetssätt som har introducerats har varit väl förenliga med redan institutionaliserade 
normer. Vår uppfattning är därför att institutionaliseringen begränsar bibliotekens förmåga att 
genomföra alltför nyskapande idéer, men att den har en positiv effekt på 
biblioteksverksamhetens legitimitet och underlättar argumentationen för verksamheten i 
relation till andra offentligt finansierade institutioner. 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor 
 

• Är du nöjd med hur arbetet med biblioteksplanen har genomförts? (Ditt eget och dina 
kollegors inflytande och delaktighet?) 

• Är du nöjd med hur den upprättade planen används? 
• Vad anser du är viktigast i biblioteksverksamheten i er kommun?  
• Vad prioriteras i praktiken? Skiljer sig er uppfattning på biblioteket om vad som ska 

prioriteras i verksamheten från politikernas och allmänhetens bedömningar?  
 
 

Upprättandet av biblioteksplanen  
 

• Vilka har deltagit i biblioteksplanens utformande?  
• På vems initiativ inleddes arbetet med biblioteksplanen?  
• Vem har lett arbetet? Hur har biblioteket delat upp de olika delarna av arbetet med 

planen? Varför delades arbetet upp som det gjordes?  
 

• Vilka riktlinjer har ni använt er av i arbetet med planen? (Unesco, IFLA, 
Biblioteksföreningen etc.)  

• Vilket inflytande har bibliotekslagen haft i själva arbetet med upprättandet av planen?  
 

• Har grannkommuner och/eller länsbibliotek haft något slags inflytande över den 
process ert bibliotek har gått igenom? Har biblioteket haft någon särskild förebild när 
biblioteksplanen upprättades?  

• Var har man hämtat inspiration i utformandet av planen? Nätverk, fortbildning, 
konferenser, kontakter, tidskrifter som BBL? Unesco, IFLA, kollegor på andra 
bibliotek, f d lärare och f d kurskamrater vid bibliotekshögskolan etc.? 

 
 
Omgivningens påverkan på verksamheten 
 

• Upplever du att biblioteksplanen har gett politiker/allmänhet större insyn i och 
förståelse för biblioteksverksamheten?  

• Har allmänheten visat något intresse för biblioteksplanen?  
• Vilka reaktioner har kommit in från politiskt håll efter upprättandet av planen? Tas 

planen på allvar? 
• Upplever du att politikernas förhållningssätt gentemot biblioteksverksamheten har 

förändrats sedan biblioteksplanen upprättades? Vilket stöd hade ni från politiskt håll 
inför arbetet med biblioteksplanen?  
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Biblioteksplanens effekter på er arbetssituation 
 

• Har man i arbetet med biblioteksplanen utformat riktlinjer för verksamheten som på 
något sätt skiljer sig från det sätt ni har arbetat på innan? Eller rör det sig bara om en 
formulering av självklara arbetssätt? 

• Har arbetet med biblioteksplanen utvecklat verksamheten rörande arbetssätt eller er 
egen syn på verksamheten? Har arbetet gett nya idéer om hur verksamheten kan 
bedrivas? 

• Vad har själva artikuleringen av biblioteksverksamheten inneburit? Har den gett någon 
aha-upplevelse? Ökad insikt i den egna verksamheten och dess betydelse? 

 
 
Utvärderande arbete 
 

• Fungerar biblioteksplanen som ett policydokument som faktiskt följs när arbete och 
projekt dras upp?  

• Hur utvärderas biblioteksplanen? Fungerar det utvärderande arbetet utvecklande för 
verksamheten eller är det ett självändamål? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


