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Abstract:  The aim of this master's thesis is to describe the visibility of 

the university libraries in the strategic documents from the 
actual universities to which they belong. And also, the image 
of themselves they send out, are examined. By examining 
different kinds of descriptions we want to get a clearer 
picture of how and in what amount the libraries are 
mentioned in highest level strategies. By doing this we 
expect to find out the libraries' strategic role in higher 
education and research. The research questions are: What 
role and function are assigned to the university libraries in 
strategies created by the schools' highest administrative 
levels? How do the libraries present themselves in their own 
strategies? The approach is cross sectional and the time 
frame is year 2008. The methodological basis is a content 
analysis. The results are discussed in the light of theories of 
strategic planning. 

 
The findings show that the university libraries are not as 
frequently represented in the universities' highest level 
strategic documents as we anticipated, thinking that the 
importance of libraries for the universities would be shown 
clearly in the documents. The content analysis was used to 
classify the findings in the library plans. We found four main 
categories in the material: organization, information, 
competence and locality. The most important role given to 
the university libraries seem to be the organizational one 
meaning to support students, teachers and scientists in their 
daily work and supply of needed information, when studying 
the view of the highest administrative level.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för vårt val av problemområde samt presenterar 
syftet och frågeställningarna. Vi redovisar gjorda avgränsningar samt berättar i 
problembakgrunden om högskolebibliotek generellt. Centrala begrepp definieras och 
tidigare undersökningar inom området beskrivs. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Högskolebibliotekens roller liksom förutsättningar har breddats. Nu, mot slutet av 2000-
talets första årtionde, är litteraturförsörjning och uppbyggnad av egna samlingar inte 
längre i fokus, utan man har börjat tala i termer av vetenskaplig informationsförsörjning 
i fråga om universitetsbibliotek. Oberoende av hur och var informationen återfinns, i 
digital eller tryckt form, ställer biblioteket den till användarens förfogande (Gellerstam 
2002, s. 16). Till följd av digitalisering blir möjligheterna att överföra och förmedla 
information flera och därmed mer flexibla. Samtidigt kan vi se framför oss en mer 
komplex roll för bibliotekarier, ökad flexibilitet och ökade krav på färdigheten att 
bemästra moderna informationsmiljöer. 
 
Att stödja högre utbildning och forskning, framförallt vid det egna lärosätet, är 
universitets- och högskolebibliotekens uppgift. Därtill skall de vara tillgängliga för 
allmänheten. Detta har universitets- och högskolebiblioteken gemensamt, men 
uppdragen skiljer sig åt. Den primära målgruppen för universitets- och 
högskolebiblioteken är det egna lärosätets studenter, lärare och forskare. Vad 
biblioteksservice innebär förändras över tid i fråga om bibliotekens roller i en 
högskoleorganisation; numera kan till exempel uppgiften att lösa frågor kring 
vetenskaplig publicering ingå liksom att i utbildningen fungera som pedagogisk resurs 
(Forskningsbiblioteken 2006, s. 9). 
  
För högskolebibliotekens användare förutspås det inom en snar framtid vara vanligare 
att använda en e-bok än att låna en tryckt bok. Samtidigt som användningen av 
elektroniskt material ökar, minskar antalet lån av tryckt material. Bibliotekens klassiska 
tjänster, såsom lån, besök samt referensfrågor, är på väg att ersättas av nya. När 
strukturen för informationsförsörjningen utvecklas måste forskningsbibliotekens service 
förändras. Mer undervisning behövs i dagens läge för att användarna skall kunna 
utnyttja och hitta bland allt material, i både tryckt och elektroniskt format, som 
biblioteken erbjuder. De virtuella besöken har blivit fler, men de fysiska minskar i antal. 
Den tekniska utvecklingen samt bibliotekens pedagogiska roll gör att biblioteken 
behöver specialistkunskaper från andra yrkeskategorier utöver bibliotekarie-
kompetensen. De nya rollerna innebär att kompetens måste utvecklas inför framtiden 
även hos forskningsbibliotekens egen personal (Forskningsbiblioteken 2007, förord). En 
nyligen genomförd användarstudie vid Växjö universitetsbibliotek visar att majoriteten 
av studenterna hade använt elektroniska artiklar, men bara en tredjedel hade använt e-
böcker (Petersson Stenberg 2009, s. 61).  
 
1.2 Val av problemområde 
 
Vårt intresse för forskningsbibliotekens vetenskapliga informationsförsörjning väcktes 
när vi tidigare skrev om open access. Med open access avses material som är fritt 
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tillgängligt över Internet. Vi kom att fundera och reflektera över hur den vetenskapliga 
informationsförsörjningen förändras samt hur de vetenskapliga bibliotekens roll följer 
denna utveckling. 
 
Vi är båda verksamma på folkbibliotek som enligt bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
skall upprätta planer för verksamheten (7a §). Biblioteksplanerna utgör styrande 
dokument och kan ses som uttryck för strategisk planering. Strategisk planering är en 
medveten process på lång sikt där mål, riktlinjer och aktiviteter skall samordnas och 
vara ett stöd för verksamheten. Vi undrar hur universitets- och högskolebiblioteken 
planerar strategiskt samt om de har dokument motsvarande folkbibliotekens 
biblioteksplaner. 
 
För att få en allmän uppfattning om bibliotekens plats i högskoleorganisationen tog vi 
bland annat del av artiklar i Biblioteksbladet (BBL), en facktidskrift för biblioteks- och 
informationsvetare. Det vi läste förde oss in på nedanstående problemområde: 
 
Det tredje numret av BBL 2008 har forskning och utbildning som tema. Det innehåller 
en artikel om ranking av universitet och högskolor: "Biblioteken som excellenta 
miljöer". Författaren till artikeln, Marielouise Samuelsson, frågar i ingressen varför 
biblioteken i princip aldrig finns med vid rankning och utvärdering av lärosäten liksom 
varför biblioteken inte betraktas vara konkurrensfördelar i kampen om resurser till 
forskning och högre utbildning. Sex och en halv miljoner kronor satsade Uppsala 
universitet på att låta sig utvärderas. Det gav en volym på 500 sidor, KOF (kvalitet och 
förnyelse, http://usxs.fysik.uu.se/~kof) 2007, till resultat med stor inverkan på 
universitetets arbete, prioriteringar samt forskningsstrategier, men i vilken biblioteken 
inte nämns alls. Vad begreppet bibliotek innefattar varierar idag mellan de olika 
lärosätena och vid Högskoleverket tycks oklarhet råda över bibliotekens uppgifter, 
tillhörighet samt mätbarhet. Artikelförfattaren undrar om universitets- och 
högskolebiblioteken heller inte själva har riktigt klart för sig vilka deras huvudsakliga 
uppgifter kommer att bli framgent alternativt om det kan röra sig om hemmablindhet, 
det vill säga att lärosätenas bibliotek tas för givna och inte ses som någonting att 
konkurrera med när det gäller att locka forskare och studenter (Samuelsson 2008, s. 8, 
10f.).  
 
Det ovan citerade beskriver en problemsituation. Vad kan denna bero på? Här väcks 
frågan om strategisk planering och högskolebibliotekens bristande synlighet inom 
högskoleorganisationen. 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur högskolebiblioteken beskrivs i lärosätenas 
strategidokument samt vilka funktioner och roller de tilldelas. Denna aspekt studeras 
både utifrån de strategier som lärosätenas högsta ledning planlagt och utifrån de 
strategier som biblioteken själva lagt fram. 
 
Undersökningen utgår från strategier skapade inom ramen för strategisk planering. Vårt 
antagande är att vi, genom att ta del av den skriftliga dokumentationen som hänger 
samman med en sådan process, kommer att kunna öka kunskapen om den bild som 
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finns om bibliotekens nuvarande roll inom högre utbildning och forskning. I 
metodavsnittet kommer vi att presentera våra metodologiska avgränsningar närmare. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar lyder: 
 
- Vilken roll och funktion tilldelas högskolebiblioteken i strategier skapade av 

lärosätenas högsta administrativa nivåer? 
  
samt 
 
- Vad säger högskolebiblioteken om sig själva i sina strategier? 
 
Den första frågan gäller nedskrivna strategier producerade på lärosätesnivå, på den 
högsta administrativa nivån, medan den andra rör sig på biblioteksnivå. Vi ställer oss 
dessa frågor för att få kunskap om båda inriktningarna, nämligen kommunikationen från 
högsta ledningsnivå till bibliotek respektive vice versa. Den andra frågan ställs för att 
förstå vad det är biblioteken signalerar utåt om sig själva och kan kallas för en 
självbildsorienterad sådan. 
  
1.5 Avgränsningar 
 
Vår undersökning gäller svenska förhållanden samt är begränsad till vad som 
framkommer i de studerade dokumenten, vilka samlades in under mars och april månad 
2008. Högskolebibliotek används nedan genomgående som samlingsnamn för 
universitets- och högskolebibliotek liksom högskola för universitet/högskola, vilket 
nedan förklaras närmare. Vårt urval består av 39 högskolor. 
 
1.6 Definitioner 
 
Strategisk planering 
Vi har tidigare pekat på att vi utgår från strategidokument producerade inom ramen för 
strategisk planering. I ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science) 
definieras strategisk planering (strategic planning): 
   
“The systematic process by which a company, organization, or institution (or one of its units) formulates 
achievable policy objectives for future growth and development over a period of years, based on its 
mission and goals and on a realistic assessment of the resources, human and material, available to 
implement the plan. The process may require the collection and analysis of data on current operations 
and user preferences as the basis for evaluating competing options. A well-developed strategic plan can 
serve as the foundation for effective performance evaluation.” (http://lu.com/odlis/search.cfm 2008-02-
16) 
 
Vi kommer att återkomma till den strategiska planeringen i teorikapitlet. 
 
Högskolebibliotek 
Sedan 1997 används termen högskolebibliotek som gemensam benämning för såväl 
universitets- som högskolebibliotek i överensstämmelse med terminologin i 
bibliotekslagen (SFS 1996:1596). Lokalt svarar högskolebiblioteket för lärosätets 
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vetenskapliga informationsförsörjning (Gellerstam 2002, s. 15). Dessutom skall det ge 
biblioteksservice nationellt: 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de 
områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom 
högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 
 
I begreppet högskolebibliotek ingår de så kallade forskningsbiblioteken (de stora 
universitetsbiblioteken varav somliga med betydande uppgifter gällande kulturarvet), 
biblioteken vid tekniska och medicinska fackhögskolor (med inriktning mot 
forskningens och fakulteternas informationsförsörjningsbehov) samt de nyare 
högskolornas bibliotek (med samlingar i första hand för utbildningens behov, fast med 
växande uppdrag inom forskning) (Gellerstam 2002, s. 15).  
 
Sätten att organisera biblioteksverksamhet skiljer sig åt. Det finns bibliotek som är 
fysiskt sammanhållna vid lärosätet, huvudbibliotek med flera filialer, 
institutionsbibliotek, bibliotek som har anpassats till decentraliserade campus samt 
bibliotek i nätverk. Utöver detta finns biblioteket virtuellt och erbjuder nättjänster som 
komplement till eller ersättning för det fysiska bibliotekets service (Gellerstam 2002, s. 
15). 
 
De svenska universiteten och högskolorna har nästan alla statlig huvudman förutom 
bland andra Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping samt Röda Korsets 
Högskola vilka är stiftelseägda. I Stockholm är Handelshögskolan privat och knappt 
finansierad med statliga medel. På Gotland har högskolans bibliotek, 
Almedalsbiblioteket, dubbelt huvudmannaskap. Det är ett kombinerat folk- och 
högskolebibliotek för vilket högskolan och Gotlands kommun har gemensamt ansvar. I 
Härnösand är Mittuniversitetets bibliotek en del av Sambiblioteket och samlokaliserat 
med kommun- och länsbibliotek, men där hålls huvudmannaskapet isär. I Halmstad är 
högskolans bibliotek vid Campus Varberg integrerat med folkbiblioteket (Jönsson 
Adrial 2005, s. 8). 
 
Informationskompetens 
Informationskompetens är en term som förekommer i fortsättningen. Vår utgångspunkt 
vad gäller informationskompetens är högskolelagens (SFS 1992:1434) beskrivning av 
mål och färdigheter för högre utbildning (1 kap. 8 §):  
 
8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller 
specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. 
Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 
förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173). 
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Dokument 
I offentliga, professionella sammanhang sker en stor del av kommunikationen i skriftlig 
form, bland annat fastställs strategier och policies. Dessa sprids och lagras som 
dokument. Dokument är ett ofta använt ord inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Med det avser vi här strategiska sådana och återkommer till dem 
i avsnitt 3.2.4. 
 
1.7 Tidigare undersökningar  
 
Högskolebiblioteket har blivit studenternas arbetsplats där de framförallt läser, söker 
information och lånar. De flesta studenter besöker biblioteket regelbundet (Hagerlid 
1996, s. 4f., 7f.). Enligt delstudien "Tusen studenter om biblioteket – vanor, attityder 
och krav" varierar studenternas användning av universitets- och högskolebiblioteken i 
hög grad beroende på att beståndet, servicen, lokaliseringen liksom tillgången till 
alternativa biblioteksresurser inte är lika (Höglund, Lars; Engdahl, Maria; Hansson, 
Joacim; Thórsteinsdóttir, Gudrún; Zetterlund, Angela 1996, s. 14). Studenterna i den 
andra delstudien av "Studenternas bibliotek", som lades fram 1995, efterfrågar 
användarutbildning om litteratursökning i allmänhet och om CD-ROM-databaser jämte 
Internet i synnerhet. Majoriteten av studenterna önskar fler grupparbetsplatser och 
läsplatser i biblioteket liksom bättre tillgång till datorer (Hagerlid 1996, s. 8). 
 
Förslagen från "Studenternas bibliotek" följdes upp i "Den första uppgiften" 2001 och 
mycket har förändrats sedan 1995 då den moderna webbhanteringen nätt och jämnt var 
bekant och högsta tekniknivå utgjordes av databaser på CD-ROM. Vid så gott som 
samtliga universitets- och högskolebibliotek har nya lokaler eller nya 
biblioteksbyggnader kunnat tas i bruk. Det är dock bara de senast uppförda biblioteken 
som svarar mot studenternas behov ifråga om grupparbetsplatser, läsplaster och 
datortillgång. Samtliga bibliotek kan erbjuda tillgång till Internet, databaser, 
elektroniska tidskrifter, fjärrlån samt webbaserade informationsresurser. Biblioteken 
erbjuder användarundervisning i stor skala. Sedan 1995 har biblioteken tagit på sig en 
mer pedagogisk roll framförallt gällande informationskompetens (Gellerstam 2001, s. 
5f., 7). 
 
Göran Gellerstams undersökning, "Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för 
högskolans bibliotek: en förstudie", från 2002 rör högskolebibliotekens, alternativt den 
vetenskapliga informationsförsörjningens, funktion och ställning vid svenska lärosäten. 
Högskolebiblioteken betraktas inte som avgränsade organisationer, utan deras 
verksamhet samt förändrade roller ses i en vidare akademisk kontext. De har till 
exempel blivit virtuella och integrerade i den tekniska infrastrukturen vid lärosätena. 
Högskolebiblioteken har blivit studenternas bibliotek, såsom naturliga studiemiljöer 
samt arbetsplatser, och utbildar i informationskompetens. Högskolebiblioteken utgör 
viktiga medaktörer inom högre utbildning. Problemet är att deras nya roller är alltför 
litet kända samt accepterade vid lärosätena och osäkerhet råder kring vilken plats eller 
roll de har i organisationerna: Är högskolebiblioteken tjänsteproducerande 
serviceföretag vid respektive lärosäte eller utgör de integrerade delar av lärosätenas 
utbildnings- och forskningsverksamhet? (Gellerstam 2002, s. 7f.).  
 
"Vägar för kunskap – behov av en gemensam strategisk nyorientering för högskolorna 
och deras bibliotek" från 2003 är en utredningsrapport till Sveriges universitets- och 
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högskoleförbund (SUHF) genomförd av BengtOve Gustavsson, Lars Bjørnshauge och 
Curt Karlsson tillsammans med Elisabet Andersson, Jan Hagerlid samt Per Olsson. 
Genom titeln görs informationsförsörjningens betydelse för lärosätenas kärn-
verksamheter, utbildning och forskning, tydlig men också behovet av att orientera om 
sig. På samma sätt framhålls biblioteken som strategiska aktörer för att organisera och 
förmedla den vetenskapliga informationen. Utredningsarbetet ger en analys avseende 
lärosätenas behov av utveckling och satsningar för att uppnå resultat, vilka särskilt 
angår biblioteken. Fyra huvudområden identifierades och bland de viktigaste 
rekommendationerna påträffas: 
- Att informationsförsörjningen behandlas som en strategisk fråga vid lärosätena. 
- Att, vad gäller integrerade lärandemiljöer, en strategi samt ett åtgärdsprogram för 

hur högskolelagens mål om informationskompetens skall uppnås vid varje lärosäte 
tas fram.  

- Att ekonomiska förutsättningar för en professionell, vetenskaplig 
publiceringsverksamhet vid lärosätena skapas. 

- Att, beträffande organisation, samverkan gällande den vetenskapliga informations-
försörjningen behövs. En lokal, långsiktig och strategisk sådan mellan den 
akademiska ledningen på olika nivåer samt bibliotekets ledning. Detta för att 
kärnverksamheterna skall stärkas (Gustavsson et al. 2003, s. 2, 4). 

 
I "“Someone else’s job”. Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § högskolelagen avseende 
studenters informationskompetens." från 2005 undersöker Birgitta Hansson och Olle 
Rimsten huruvida paragrafen ifråga, vilken började gälla vid halvårsskiftet 2002, 
uppfylls vid högskolor och universitet i Sverige. Deras empiri består bland annat av 
strategier och centrala styrdokument. Insamlingen av data har skett genom att 
lärosätenas webbsidor har granskats. Enkäter har skickats till rektorer, bibliotekschefer 
och studentkårer vid alla lärosäten samt till Sveriges förenade studentkårer (SFS). Sex 
stycken lärosäten har besökts för intervjuer på plats. I flera fall saknas besked från 
lärosätets ledning om hur implementering av lagen skall ske. Att ansvarsfrågan inte har 
utretts framkommer i både enkät- och intervjusvar. Ett stort ansvar har biblioteken tagit 
på sig, många gånger självmant. De vill ha ledningens förståelse liksom strategier 
därifrån och främst av allt ett ökat samarbete med lärare (Hansson & Rimsten 2005, s. 
5, 7f.). 
 
Av utredningarna ovan kan vi ännu tydligare konstatera att bibliotekens uppgifter vid 
högskolorna inte är självklara.  
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2 Teoretisk referensram 
 
I syfte att öka medvetenheten om vad strategisk planering innebär i 
bibliotekssammanhang redogör vi i detta teorikapitel för strategisk planering i 
allmänhet samt för biblioteksverksamhet i synnerhet. Våra insamlade strategidokument, 
vilka vi kommer att presentera i nästa kapitel, sätts därmed in i sitt sammanhang. Även 
tjänsteproduktion och biblioteksutveckling redogörs för. 
 
2.1 Begreppsfördjupning 
 
Här får läsaren stifta bekantskap med de centrala processerna och begreppen som 
används i sammanhanget. 
  
2.1.1 Strategisk planering 
 
Under den senaste tioårsperioden har begreppet strategi, men framförallt adjektivformen 
strategisk, fått stor spridning. Ursprungligen kommer strategibegreppet från 
krigskonsten. Då var det fråga om truppers vägval (offensivt eller defensivt) för seger 
och överlevnad. I dagens läge avses en bestämd omfattning, storlek, påverkan samt 
tidsutsträckning när det i organisationer talas om exempelvis strategisk förändring och 
strategiska beslut (Melin 2008, s. 208). 
 
Innebörden av strategi som plan är att en strategisk plan görs. Den baseras på en analys 
av branschens framgångsfaktorer samt organisationens unika kompetens (Melin 2008, s. 
209). Strategi definieras här som en medveten handling eller riktlinje i syfte att hantera 
en särskild situation och uppnå vissa bestämda mål över en angiven tidsperiod. Denna 
definition av strategi överensstämmer med begreppets ursprung och nu som förr 
används strategi ofta synonymt med plan (Nordqvist & Melander 2008, s. 15). 
 
Strategi gäller en organisations inriktning på lång sikt samt dess medvetna (eller 
omedvetna) strävan efter konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Handlingar, 
aktiviteter och beslut omfattande hela organisationens verksamhetsområde eftersträvas. 
Strategi utgör ansvarsområdet för den högsta ledningen och styrelsen, men i praktiken 
kan strategier och det strategiska arbetet härstamma från och utföras på annan nivå. 
Tillgängliga resurser och kompetenser skall balanseras med föränderliga omständigheter 
i organisationens omvärld. Att ta hänsyn till samt uppfylla krav och förväntningar från 
dess olika intressenter på ett tillfredsställande sätt innefattar strategi (Nordqvist & 
Melander 2008, s. 18). 
 
Att skapa en gemensam vision för hela organisationen och dess framtid är en viktig 
ledningsuppgift. Visionen bryts ned i mål på lång sikt samt kompletteras med strategier 
för hur dessa skall uppnås. Centralt i denna process är kvalitetsutveckling. En hel del 
organisationer har formulerat en separat kvalitetspolicy i syfte att tydliggöra 
kvalitetsfrågornas roll, medan övriga har integrerat kvalitetsvärderingarna i andra 
strategiska dokument (Bergman & Klefsjö 2007, s. 447).  
 
Nedan visar vi en visuell figur över processen; Philip Kotler (2003, s. 65) beskriver den 
strategiska planeringsprocessen i enlighet med figur 1 nedan: 
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Figur 1 Den strategiska planeringsprocessen (ritad utifrån figur 4.4 i Kotler 2003, s. 65) 
 
Att förklara organisationens roll i samhället eller på marknaden är väsentligt för att 
kunna besvara frågan om varför den finns till. Många gånger formuleras detta i en 
affärs- eller verksamhetsidé. Att hitta organisationens viktigaste kundkategorier blir 
också möjligt när dess roll görs tydlig. Internt är verksamhetsidén betydelsefull, då den 
förtydligar verksamhetens syfte för de anställda, men även externt gentemot 
leverantörer och kunder. En vision som klargör organisationens framtida strävan, det 
vill säga besvarar frågan om vad den vill bli, stöttar förbättringsarbetet. Visionen är en 
bild av ett önskat framtida tillstånd för organisationen ifråga. Mål för verksamheten, 
både lång- och kortsiktiga, fordras för att arbeta mot visionen. Vad organisationen 
konkret vill uppnå, inom en given tidsram, skall ett mål ge en föreställning om. Målen 
som sätts upp skall vara mätbara och tydliga. Olika åtgärder eller aktiviteter vidtas i 
arbetet med att nå de uppsatta målen. Planen beskrivande dessa aktiviteter kallas för en 
strategi (Bergman & Klefsjö 2007, s. 447, 449, 452, 454).  
 
2.1.2 Strategisk planering för biblioteksverksamhet 
 
Sheila Corrall skrev 1994 en guide för att planera strategiskt, vilken är speciellt inriktad 
på bibliotek. Hon skriver där om vikten av att använda sig av strategisk planering i sin 
organisation. Hon menar att det är ett sätt att få kontroll över framtiden och ger ett 
verktyg för att fastställa och övervaka vilka åtgärder som är viktiga att genomföra i ett 
framtidsperspektiv. Resultatet, menar hon, blir med tiden ett dokument, men det är lika 
viktigt att se strategisk planering som en kombination av projekt, alla med ett liknande 
ramverk som pekar mot ett gemensamt syfte. Hon framhäver att resan fram till ett 
färdigt dokument är lika viktigt som själva dokumentet (Corrall 1994, s. 3). 
 
Strategisk planering uppfyller den dubbla rollen att relatera en organisation och dess 
personal till omgivningen och bidrar till att ena och rikta dess aktiviteter. Strategisk 
planering är en process i vilken syften, mål och planer formuleras och sedan utförs. Det 
är en process för att relatera en organisation till dess föränderliga möjligheter på 
marknaden (Corrall 1994, s. 4). 
 
Corrall summerar huvudsyftena med att planera strategiskt enligt nedan: 
- Att klargöra syften och mål. 
- Att bestämma prioriteringar och tillvägagångssätt. 
- Att tillhandahålla ett ramverk för policies och beslut. 
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- Att bidra till en effektiv fördelning och användning av resurser. 
- Att upptäcka kritiska problem och restriktioner. 
 
Det är viktigt att involvera ett biblioteks hela personal i den strategiska 
planeringsprocessen. Detta för att de skall förstå varför en förändring är nödvändig. De 
känner sig då också som att de får ta del i beslutsfattandet. Att diskutera problem med 
dem som dagligen utför arbetet hjälper till att identifiera och ringa in problematiken. De 
som dagligen möter kunder och/eller låntagare kan lättast identifiera reaktioner på nya 
idéer och tjänster och de kan ofta bidra med nyttiga tips på förbättring. Dessutom kan 
ett samarbete med att utveckla en strategisk plan vara en bidragande faktor för att 
sammanföra olika delar av biblioteket (Corrall 1994, s. 4f.). 
 
Vidare diskuterar Corrall problem som kan uppstå i processen att planera strategiskt. 
Hon menar att arbetet ibland inte ger det förväntade resultatet beroende på olika 
faktorer. Bland annat bristande engagemang, oförutsedda händelser och problem med 
att koppla ihop planeringsprocessen och det arbete som sker dagligen. Dessa problem 
kan dock överbryggas genom att upprätthålla en god kommunikation under arbetets 
gång, samt engagemang och involvering av samtliga berörda parter. Även om inte alla 
har en nyckelroll i arbetet måste de hållas informerade (Corrall 1994, s. 6). 
 
Omvärldsanalys är en viktig del i den strategiska planeringen. Det gäller att identifiera 
och förstå den miljö i vilken biblioteket är verksamt. Att samla information om den och 
att identifiera drivkrafter och andra fenomen som kan påverka bibliotekets roll är 
viktigt. Ett användbart verktyg i den strategiska planeringsprocessen är att använda sig 
av en så kallad PEST-analys. Då identifieras Politiska, Ekonomiska, Sociala och 
Teknologiska problem och influenser på miljön i vilken biblioteket är aktivt (Corrall 
1994, s. 10). 
 
När insamlandet av material att analysera är gjort kan en så kallad SWOT-analys vara 
behjälplig i arbetet, se figur 1 ovan. Den innebär att identifiera organisationens styrkor 
(Strengths) och svagheter (Weaknesses) gentemot den rådande marknaden och även 
möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) utifrån förutspådda trender i miljön. 
Poängen med denna analysmodell är att förutse framtida händelser för att kunna 
identifiera områden som behöver jobbas med (Corrall 1994, s. 16). 
 
Jo Bryson (1999) relaterar det ovan sagda till bibliotek. Omvärldsbevakning är en 
förutsättning för bibliotekets strategiska planering. En viktig ledningsuppgift är att 
kontinuerligt analysera hur biblioteket verkar och anpassar sig till förändringar i den 
externa och interna omvärlden. Behovet av att förstå den dynamiska externa omvärlden 
i vilken biblioteket verkar är väsentligt för positioneringen av tjänsterna för att dra nytta 
av teknologiska förändringar och leverera ändamålsenliga tjänster till användare. 
Faktorer som är relevanta att bevaka ur ett biblioteksperspektiv är ekonomiska villkor, 
tillgång till finansiella resurser, geografiskt läge, teknologi, historisk utveckling, 
användare och marknader, demografiska mönster, arbetsmarknad, näringsliv samt 
politiskt klimat (Bryson 1999, s. 11, 21-23).  
 
Den interna omvärlden utgörs av de faktorer som formar organisationen såsom 
organisationsstruktur, kultur, ledarskap, värden, kommunikation och användning av 
teknologi. Bibliotekets framgång i en konkurrenskraftig omvärld beror i hög grad på 
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bidraget av dess personal, vilket påverkas av deras uppfattningar och känslor av 
välbefinnande i organisationen. Den strategiska granskningen förser bibliotekschefen 
med viktig bakgrundsinformation som kan användas vid strategisk planering och 
marknadsföring (Bryson 1999, s. 21, 28-30).  
 
Det slutgiltiga skedet av processen består i att sätta upp ett antal antaganden som kan 
guida arbetsgruppen i arbetet att utveckla strategier för framtiden som möter 
bibliotekets mål. Den lista som växer fram genom detta arbetssätt kan också användas 
för att skapa en vision för hur biblioteket kanske kommer att se ut i framtiden. Corrall 
menar att det är lämpligt att sammanställa några olika visionsdokument som kan 
användas som stöd för den fortsatta utvecklingen, ensamma eller kombinerade (Corrall 
1994, s. 17). 
 
Slutresultatet av den strategiska planeringsprocessen är fundamentet för bibliotekets 
utveckling över perioden som omfattas av den strategiska planen. Det finns i strategin 
oftast fler än ett sätt att uppnå ett delmål eller vision och det är därför viktigt att 
implementera alternativa lösningar och vara öppna för möjligheten att kunna välja sitt 
tillvägagångssätt (Corrall 1994, s. 33). 
  
Det är viktigt att blanda in alla parter som har intresse i organisationen, för vilken det 
skall planeras strategiskt, i arbetet. Att informera beslutstagarna och att bygga upp en 
tilltro och engagemang i processen är nödvändigt för att slutresultatet skall bli så bra 
som möjligt. Corrall talar vidare om hur ledningen på biblioteket sedan väljer att 
presentera resultatet utifrån vem eller vilka det skall presenteras för. Planeringen kan 
resultera i allt från ett dokument med just titeln strategisk plan eller helt enkelt i ett 
internt dokument med uppradade punkter som talar om strategiska mål eller visioner för 
bibliotekets personal vad gäller utvecklingen av organisationen. Hon listar några av de 
vanligaste punkterna som oftast finns med i de planer som tillhör biblioteken som är en 
del av den offentliga sektorn: 
- Uppdragsförklaring 
- Omvärldens påverkan 
- Vida direktioner 
- Mål, strategier och handlingsplaner 
- Finansiell kommentar 
Utöver dessa finns bland andra även dessa i mer utförliga dokument: 
- Förord av ledningen 
- Sammanfattning 
- Framtidsvisioner 
- Organisationens värderingar 
- Supportstrategier 
- Ordlista (Corrall 1994, s. 42f.). 
 
Corrall fortsätter sedan att diskutera vad som är viktigt att tänka på i själva 
redovisningen av slutresultatet. Det är exempelvis viktigt att inte vara för detaljerad i 
planen, att inkludera referenser till den nuvarande organisationens mål, att involvera 
personalen i att korrekturläsa och ha sina åsikter om planen innan den slutgiltiga 
versionen blir offentlig, att tänka på språkbruket, att använda grafer snarare än tabeller 
för att presentera trender och slutligen att ge planen ett namn utifrån 
målformuleringarna eller dylikt. Trots att det är viktigt att begränsa det offentliga 
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dokumentet till att innehålla de viktigaste delarna av planen är det viktigt att inte tappa 
bort bakgrundsinformationen som kan behövas som referens. Det är alltså viktigt att 
spara all information som framkommit under arbetets gång, även om det inte redovisas i 
själva planen, samt att arbetet i sig också dokumenteras. Allt detta tillsammans utgör en 
praktisk manual att använda i framtiden då nya planer skall framställas (Corrall 1994, s. 
44). 
 
Strategisk planering är en kontinuerlig process som möjliggör för biblioteket att påverka 
yttre krafter enligt valda strategier snarare än att anpassa sig efter påtvingade åtgärder. 
Aktiviteterna associerade med strategisk planering ger uttryck för bibliotekets mål och 
skapar förståelse för dess syfte och värden samt verkar till att generera större kunskap 
och förståelse för organisationen liksom till att öka engagemanget, kommunikationen 
och sammanhållningen inom biblioteket. Den strategiska planeringen dokumenteras 
skriftligt i en strategisk plan där bibliotekets vision, uppdragsförklaring, mål och 
maskineriet för att uppnå dem framgår. Den skall presentera en logisk grund för de 
specifika målen och prioriteringarna samt tillhandahålla ett urval strategier liksom 
rättfärdigande för alla projekt, aktiviteter och resurser. Planerna bör hållas enkla och 
rättframma då komplexa planer är svåra att förstå, realisera och kontrollera (Bryson 
1999, s. 41, 43f.). 
 
2.1.3 Tjänsteproduktion 
 
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar” (Bergman & Klefsjö 2007, s. 26).  
 
Med produkt avses en vara eller tjänst alternativt en kombination därav. Av 
kvalitetsdefinitionen ovan framgår att kundbegreppet är centralt. Med begreppet kund 
menas de personer eller organisationer verksamheten är till för, det vill säga den 
organisationen skall skapa värde åt. Begreppet kund kan förknippas med en ekonomisk 
relation och i vissa verksamheter kännas ovant, särskilt inom den offentliga sektorn. Där 
kan den som betalar för tjänsten vara någon helt annan än den tjänsten skall skapa värde 
för, så begreppet brukare används istället (Bergman & Klefsjö 2007, s. 25, 29f.). 
Bibliotek är exempel på en sådan verksamhet och begreppet användare nyttjas.  
 
Christian Grönroos menar att ordet tjänst har många betydelser, allt från personlig 
service till tjänsten som produkt eller erbjudande. Han talar om dolda och synliga 
tjänster. Exempel på dolda tjänster kan vara fakturering eller annan ärendehantering 
som kunden aldrig ser utföras. Grönroos menar att de som kan utnyttja de dolda 
tjänsternas potential har stora chanser att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra. 
Tjänster är något som kan vara föremål för något slags utbyte, men de är inte konkreta 
(Grönroos 2008, s. 61).  
 
För det mesta innebär utförandet av en tjänst någon slags samverkan med 
tjänsteleverantören för den som köper den. I vissa fall utförs dock själva tjänsten utan 
att den som köpt den befinner sig på plats. Detta innebär då för det mesta att någon form 
av interaktion mellan säljaren av tjänsten och köparen föregått situationen (Grönroos 
2008, s. 62). 
 
När det gäller tjänster går det, enligt Grönroos, att urskilja tre särdrag: 
- Tjänster är processer som består av en eller en serie aktiviteter. 
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- Tjänster produceras och konsumeras samtidigt. 
- Kunden är delaktig i tjänstens produktionsprocess som medproducent (Grönroos 

2008, s. 63). 
 
Det viktigaste särdraget är att tjänster är processer beroende av en serie aktiviteter där 
människor, varor och andra fysiska resurser (information, varor eller infrastruktur) 
används i interaktion med kunden och på ett sådant sätt att det skapar en lösning på 
kundens problem (Grönroos 2008, s. 63f.).  
 
Såväl Richard Normann (2000, s. 28) som Grönroos (2002, s. 59) redovisar skillnader 
mellan varor och tjänster i tabeller (tabell 1.2 respektive 3.1). De karakteristiska 
egenskaperna i tabell 1 nedan har hämtats från dem: 
 
Tabell 1 Typiska egenskaper för varor respektive tjänster 
Varor Tjänster 
Konkreta Immateriella 
Homogena Heterogena 
Saker Processer 
Ägarbyte sker. Inget ägarbyte sker. 
Vidareförsäljning möjlig. Går ej att sälja vidare. 
Möjliga att demonstrera. Finns inte innan köp. 
Lagringsbara. Omöjliga att lagra. 
Produktion och distribution föregår konsumtion. Produktion, distribution, konsumtion sammanfaller.  
Fabrikstillverkade. Skapas i samverkan mellan köpare och säljare.  
Kunden ej delaktig i produktionsprocessen. Kunden medproducent. 

 
Då tjänster utgör processer är det svårt att marknadsföra dem på traditionellt sätt. Enligt 
Grönroos beror detta på att det inte finns någon i förväg producerad kvalitet att 
kontrollera innan tjänsten säljs och därmed också konsumeras. Kvalitetskontroll och 
marknadsföring måste därför ske samtidigt som tjänsten produceras och konsumeras. 
Utöver de tre särdragen ovan finns även andra sätt tjänster skiljer sig från varor på. 
Tjänster går till exempel inte att lagra, som varor. Det är dock enligt Grönroos bra att 
försöka hålla kunder i lager. Om alla personer på en kundtjänst är upptagna kan 
personalen försöka få kunden att vänta (Grönroos 2008, s. 64).  
 
Opåtaglighet är också ett särdrag hos tjänster. Det begreppet innebär att en tjänst i 
motsats till en vara inte går att ta på. Det går inte att prova en tjänst innan kunden väljer 
att köpa den. När tjänster beskrivs används ofta ord som "förtroende", "känsla" och 
"trygghet". Detta pekar på en mycket abstrakt uppfattning av vad en tjänst är. Grönroos 
menar dock att en tjänst ofta innehåller konkreta element. I en resa exempelvis finns 
sängen gästen sover i på hotellet och när bilmekanikern reparerar en bil använder 
han/hon reservdelar. Att tjänster är opåtagliga gör att de är svåra att utvärdera. Hur 
värderar man som kund "förtroende" till exempel? (Grönroos 2008, s. 64f.). 
 
En annan aspekt som ingår i definitionen av tjänster innebär att kunden inte blir ägare 
till något. Grönroos menar dock att detaljhandel också är en tjänst även om kunden blir 
ägare till varan som han eller hon köper i handeln. Konsumtionen av den tjänst som 
livsmedelsbutiken tillhandahåller är att kunden blir ägare till fysiska varor (Grönroos 
2008, s. 65). 
 



   13

Slutligen kan sägas att utmärkande för tjänsteproduktionen och leveransprocessen är att 
det oftast är svårt att bevara någon slags enhetlighet. Detta beroende på att den tjänst 
som erbjuds en kund inte är exakt densamma som erbjuds en annan. Den sociala 
relationen mellan kunden och den som tillhandahåller tjänsten ser olika ut från fall till 
fall. Det faktum att det är så här leder till att det är svårt att hålla en jämn kvalitet på de 
tjänster som produceras och levereras till kunden (Grönroos 2008, s. 65). 
 
Hur konkretiseras biblioteket som tjänsteproducent i lärosätenas strategidokument och 
hur konkretiserar högskolebiblioteken sina tjänster i de strategiska planerna? Genom att 
ta del av dokumentationen som hänger samman med den strategiska planerings-
processen kan vi diskutera i termer av presentation/representation, det vill säga 
lärosätenas bild av biblioteken respektive högskolebibliotekens egen bild. 
 
2.1.4 Biblioteksutveckling 
 
Kathryn J. Deiss talar om två begrepp vilka är viktiga när det gäller att skapa kundvärde 
inom ramen för organisations-/biblioteksutveckling. De är: förnyelse och strategi. Hon 
menar att strategi kan existera utan förnyelse, men att förnyelse knappast kan skapas 
utan strategi. För organisationens ledning är problemet därmed tredelat: Det gäller att 
kontinuerligt utveckla möjligheten att skapa värdefulla förnyade tjänster. Vidare gäller 
det att använda sig av strategier för att besluta om förnyelse. Slutligen gäller det att 
leverera förnyade tjänster till kunden (användaren). Hon beskriver samt ger förslag på 
tillvägagångssätt för att skapa förnyelse och effektiva strategier för detta (Deiss 2004, s. 
17). 
 
Deiss definierar begreppet innovation, här översatt med förnyelse men vilket också kan 
betyda uppfinning, som något som ändrar sättet på vilket vi gör vissa saker. En 
uppfinning vilken för några år sedan var ny tas idag för given. När den väl har blivit 
accepterad kan den dock lika lätt glömmas bort och ersättas av en ny, utvecklad från 
basen av den gamla. I den offentliga sektorn leder dock innovation till nya tjänster 
snarare än produkter. Det är i skapandet av nya tjänster och processer, vilka gör skillnad 
för kunderna, som möjligheten till förnyelse ligger (Deiss 2004, s. 18). 
 
Att tänka på förnyelse och strategier är viktigt för alla typer av organisationers 
fortlevnad. Utvecklandet av metoder för att reducera barriärer samt att öka personalens 
självförtroende, engagemang och kunskapsnivå är viktiga för att biblioteken skall kunna 
bli innovativa eller förnya sig. Att förstå kundens behov, såväl som beteendemönster, 
kan ge perspektiv på var, hur och när förnyelse kan passa i organisationen. Tidigare 
forskning om förnyelse och strategier visar att förmåga samt kompetens inom dessa 
områden kan läras in och användas. Flera utländska bibliotek håller på att lära sig och 
tillämpa denna på ett effektivt sätt. På dessa bibliotek har man funnit att det är möjligt 
att skapa plats och energi åt förnyelse genom en bättre förståelse för organisations-
kulturen samt genom att förstärka organisationsbaserat lärande, risktagande och 
strategiskt tänkande (Deiss 2004, s. 30). 
 
Bibliotek skapar offentligt värde, men det måste avancera med sin miljö för att kunna 
fortsätta skapa värden som uppskattas av kunderna/användarna. Förnyelse och 
strategiskt tänkande är det sätt på vilket biblioteken kan vara användarorienterade samt 
kunddrivna. Biblioteken skapar framgångsrikt lärande i syfte att förnya sig för kundens 
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skull. Ledare för bibliotek har ett ansvar att serva organisationen genom att uppmuntra 
en mindre statisk, mer flexibel miljö. Biblioteksledningen behöver hjälp att stabilisera 
klimatet när organisationen är engagerad i att producera förnyelse. Det behöver alltså 
skapas spänning och självförtroende samtidigt för att stötta personalen i arbetet. Deiss 
menar att de lärosäten vilka lär ut biblioteks- och informationsvetenskap världen över 
har ett ansvar bestående i att lära ut strategisk planering samt att lägga grunden för 
studenterna i hur biblioteksorganisationer fungerar och lyckas. Förnyande åtgärder är 
modiga och bibliotekspersonalen måste känna att sådana insatser är värda besväret som 
krävs. För att skapa klimat vilka uppmuntrar strategisk förnyelse är det viktigt att 
förbereda organisationen för framtiden såväl som att förbereda den för att handskas med 
nutiden (Deiss 2004, s. 31). 
 
2.2 Reflektioner kring teoriramen 
 
Den teoretiska genomgången lyfter fram att strategisk planering är en process. De 
dokument vi ämnar studera kan ses tillhörande följande delprocesser i Kotlers figur (se 
sidan 8): mål-/strategiformulering vad gäller högskolornas högsta nivåer och sedan 
programformulering vad gäller bibliotekens strategiformulering för att matcha dessa. 
Tidigare har vi också sett att målen för högskolebiblioteken ingår i de ramar som styr 
och vägleder högre utbildning och forskning generellt (se avsnittet om tidigare studier). 
Vad som också är intressant att vara observant på är hur det handlar om en cirkulär 
process, där efter implementering följer feedback och kontroll med syfte att återföra de 
vunna erfarenheterna till den mission verksamheten har. 
 
Corrall och Bryson relaterar till biblioteken och dessas behov av strategisk planering. 
Bibliotekens position i högskoleorganisationer medför att de skall styra sina 
verksamheter i linje med de övergripande målen. På så sätt är även biblioteken berörda 
och förpliktigade att skapa egna strategier. 
 
Högskolebiblioteken producerar tjänster, eller "informationsförsörjning". Strategiernas 
roll är att konkretisera vilken innebörd informationsförsörjningen ges. Tjänsterna är till 
sin karaktär speciella (se sidan 12), vilket kan göra det mer komplicerat att beskriva vad 
informationsförsörjning innehåller för dimensioner. Intressant blir att undersöka hur 
biblioteken matchar denna svårighet i sin dokumentation. 
 
Genomgången klargör också strategidokumentens tillkomst och syfte. Den hjälper 
också att se hur de är konstruerade och i vilket syfte. Det leder också till en undran om 
vad som utelämnas och vad som bedöms vara sådana förändringskrafter som ställer 
krav på nya strategiska beslut. Behovet av nyorientering nämndes tidigare särskilt (se 
tidigare studier). 
 
Corrall (1994) påpekade tidigare i denna uppsats att "resan fram till ett färdigt dokument 
är lika viktigt som själva dokumentet". Det är naturligtvis utanför ramen av detta arbete 
att studera resan, det vill säga hela planeringsprocessen, men vi är medvetna om att det 
just handlar om en process. Ett argument för vårt val av avgränsning är att planerings-
processerna inte involverar alla i alla fall och de skrivna strategierna fungerar som 
kommunikationsmedel. Teorimodellens styrka är att den ger oss en helhetsbild av den 
strategiska planeringsprocessen. En svaghet, i förhållande till vår undersökning, är att 
den kan upplevas alltför generell vad gäller de studerade bibliotekens läge i processen. 
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3 Metod och material 
 
I detta kapitel beskriver vi metoden kallad innehållsanalys vi har valt att använda oss 
av samt materialet och hur vi gått till väga vid insamlingen av det.  
 
3.1 Val av metod 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) kan betraktas vara en disciplin på gränsen 
mellan samhällsvetenskaperna och humaniora. Kärnbegreppen, "bibliotek", 
"information" och "dokument", är väldigt olika och tonvikten har växlat mellan dem 
under åren. Inom B&I studeras bland annat indexering, klassifikation och 
dokumentåtervinning, vilka är komplexa tolkande aktiviteter (Hansson 2005, s. 102-
104), men även bibliotek som organisationer (se till exempel Hessler 2003 om identitet 
och förändring).  
 
Vilken metod skall vi välja för att bäst kunna besvara våra forskningsfrågor? Det går att 
urskilja två olika metodansatser; kvalitativ och kvantitativ. Med hjälp av kvalitativa 
metoder går det att undersöka ett fenomens karaktär eller egenskaper, eftersom 
kvalitativ forskning försöker förtydliga dess innebörd eller mening. Kvalitativa metoder 
är inte lämpliga när mängder, förekomst eller frekvens skall bestämmas. Kvalitativa 
metoder lämpar sig heller inte att använda när ett stort urval skall undersökas, då det kan 
vara tidsödande. Beträffande generaliserbarhet kan sägas att det inte är viktigt, eftersom 
kvalitativa studier primärt vill uppnå större förståelse. Kvantitativ metod möjliggör 
generalisering, förutsatt att urvalet av undersökningsenheter är representativt 
(Widerberg 2002, s. 15). En kvalitativ undersökning kan vara en förberedelse inför en 
kvantitativ och blir då en förståelsefas. Metoderna skall alltså inte betraktas vara helt 
åtskilda, utan kan med fördel kombineras (Holme & Solvang 2000, s. 86, 88). 
 
Då vårt empiriska material består av strategiska dokument (se 3.2.2) har vi valt att 
använda oss av innehållsanalys som metod. Det är en vetenskaplig metod med två olika 
huvudriktningar, en kvalitativ gren och en kvantitativ, vilka vi har valt att kombinera. 
Utifrån vår förförståelse (Hansson 2005, s. 107) är vi intresserade av högskole-
biblioteken som strategiska pedagogiska resurser. Följaktligen vill vi genomföra en 
innehållsanalys av högskolornas strategiska dokument samt bibliotekens strategiska 
planer för att närmare få se hur högskolebiblioteken beskrivs och vilken roll som 
tillskrivs dem. Innehållsanalys inkluderar i vid mening varje analys som görs i syfte att 
beskriva textinnehåll på ett systematiskt sätt. Termen innehållsanalys används dock 
främst för analyser där tillvägagångssättet är att kvantifiera, räkna förekomster av eller 
mäta företeelser i texter (Boréus & Bergström 2005, s. 43f.). De kvantitativa resultaten 
vill vi ge en mening utifrån den teoretiska referensramen, vilket också innebär en 
tolkande fas i arbetet. Det är alltså inte möjligt att strikt hävda en kvantitativ ansats, utan 
mer en kombination, vilket vi ovan påpekat. Vi har alltså valt att göra en kvantitativ 
undersökning med kvalitativa inslag, kvantitativ framförallt vad gäller lärosätena och 
kvalitativ beträffande biblioteken. 
 
 
 
 



   16

3.1.1 Om genomförandet 
 
3.1.1.1 Kodning och kodschema 
 
Enligt Boréus och Bergström kan vilken sorts text eller kulturartefakt som helst 
användas som underlag för en innehållsanalys. I dessa kan vad som helst räknas eller 
mätas: Förekomster av olika ord eller uttryck, rubrikers storlek eller helt enkelt vad 
texten säger. Texterna kan behandlas manuellt eller med hjälp av dator. Fördelen med 
att göra det manuellt är att mer komplicerade tolkningar kan göras. Nyttan av att göra 
det med datorns hjälp är att större textmängder kan sökas igenom (Boréus & Bergström 
2005, s. 44f.). Vi har använt oss av strategiska dokument, bland annat i form av 
forsknings- och utbildningsstrategier för lärosätena samt strategiska planer för 
högskolebiblioteken.  
 
När en forskare väl bestämt sig för att använda innehållsanalys som metod och samlat in 
samt avgränsat materialet består arbetet i att konstruera ett analysinstrument. I det står 
vad som skall eftersökas och noteras i materialet. Detta instrument kallas oftast 
kodschema. Det talar om exakt vad i texten som skall noteras. Till detta schema hör 
också ofta en kodningsinstruktion, som talar om hur bedömningar skall göras i 
tveksamma fall (Boréus & Bergström 2005, s. 48f.). Våra instruktioner för kodningen 
återfinns i tabell 2 nedan: 
 

Tabell 2 Kodningsinstruktion 
Koda så här: 
Notera antalet förekomster av ordet bibliotek i varje strategidokument.  
Alla former av och sammansättningar med detta ord skall noteras.  
Läs meningarna med biblioteksförekomst i sitt sammanhang och avgör 
kategoritillhörighet i kodschemat nedan. 

 
Ett bra tillvägagångssätt för att utveckla ett kodschema är enligt Boréus och Bergström 
att först bekanta sig med materialet. Det är också viktigt att sätta sig in i den diskurs 
(här strategisk planering) som texterna är hämtade från för att medvetet kunna ha den 
med i tolkningsprocessen. Det har vi gjort i vår referensram. Därefter menar de, är det 
dags att börja arbeta med kodschemat som med fördel kan provas på delar av materialet. 
Det är då lätt att skriva ned oklarheter och problem med hur vissa delar skall tolkas. 
Oftast får kodschemat modifieras för att det skall kunna fungera även i tveksamma fall 
(Boréus & Bergström 2005, s. 49). Vårt kodschema återfinns i tabell 3 nedan: 
  

Tabell 3 Förekomster av ordet bibliotek noterade i lärosätenas strategidokument 
Kodschema 
0 Ingen förekomst. 
1 Högskolebibliotekets plats i lärosätets organisation. 
2 Bibliotekets roll som stödjande funktion i högskoleorganisationen.   
3 Vetenskaplig informationsförsörjning. 
4 Högskolebibliotekets utbud och beståndsutveckling. 
5 Högskolebibliotekets informationskompetens. 
6 Högskolebibliotekets kompetens vid kvalitetsarbete. 
7 Högskolebibliotekets miljö. 
8 Högskolebibliotekets roll som mötesplats. 
9 Rubriker. 
10 Ämnesbenämningar. 
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Efter genomläsningar av materialet, bestående av högskolebibliotekens strategiska 
planer, har vi kunnat bilda kodschemat som talar om vad som skall räknas. Dessa ord 
eller företeelser kallas kodningsenheter. Hur kodningsenheterna omtalas (eller inte) i en 
text kan variera och detta fenomen kallas variabler. Själva texten kallas analysenhet 
(Boréus & Bergström 2005, s. 49f.). I lärosätenas strategidokument har vi sökt efter 
ordet bibliotek och noterat meningarna med förekomst. Vi har även tagit med 
omgivande meningar för att få fram kontexten. Våra kodningsenheter utgörs av 
meningarna innehållande ordet bibliotek som redovisas i bilaga 5. Sammanhangen i 
vilka de förekommer utgör olika variabler. Strategidokumenten utgör våra 
analysenheter. 
 
3.1.1.2 Säkerhetsåtgärder 
 
Enligt Maj Klasson, som har använt sig av metoden ifråga på svensk 
biblioteksforskning, är det viktigt att materialet som ligger till grund för en 
innehållsanalys uppfyller följande kriterier: 
- Materialet skall vara väl definierat. 
- Kategorierna som materialet skall delas in i skall vara tydliga och väl avgränsade. 
- Om materialet skall bearbetas statistiskt är det viktigt att samma enhet inte kan 

placeras i mer än en kategori samtidigt. 
- Inplaceringen i kategorischemat skall kunna testas med upprepade omtestningar av 

hela eller delar av materialet (Klasson 1990, s. 25). 
 
Att tänka på när det är två som arbetar med innehållsanalys är att vara varse om att det 
är av yttersta vikt att båda parterna gör liknande bedömningar. Som ensam kodare kan 
det vara en bra idé att låta någon annan göra samma kodning som en själv och se om 
den får samma resultat. Det är meningen att en annan forskare skall kunna göra samma 
undersökning och komma fram till samma resultat. Om de olika kodarna inte gör 
samma bedömningar av materialet, under den process som kodningen utgör, kan det 
leda till skillnader i resultat i olika delar av materialet som inte beror på skillnader i 
materialet utan olika tolkningar av kodarna (Boréus & Bergström 2005, s. 50f.). Vi har 
dubbelkodat materialet, det vill säga vi har kodat materialet oberoende av varandra, och 
jämfört svaren. Vi hade gjort snarlika bedömningar. 
 
En ytterligare aspekt som är viktig att ha i åtanke är att det som faktiskt inte sägs rakt ut 
kan vara nog så betydande. En innehållsanalys kräver dock att det som skall kvantifieras 
faktiskt impliceras i texterna för att studien skall kunna få en god tillförlitlighet. Det 
outtalade kan vara något som textens författare anser vara så självklart att det inte 
behövs sägas eller att det inte anses viktigt (Boréus & Bergström 2005, s. 77f.).  
 
3.1.1.3 Angreppssätt 
 
När de grundläggande forskningsfrågorna har formulerats måste förhållningssätt till 
möjliga svar väljas. Ett alternativ är att använda kategorier som definierats på förhand, 
det vill säga färdiga föreställningar om eventuella svar. Ett annat alternativ är att 
använda ett öppet förhållningssätt och då bestäms frågornas svar av vad som återfinns i 
materialet. Det förhandsdefinierade angreppssättet kräver ett rejält analysredskap och en 
stor del av det analytiska arbetet sker i undersökningens inledningsskede. När det öppna 
förhållningssättet tillämpas och texternas innehåll i större utsträckning styr 
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undersökningen är det viktigt att hålla kvar fokus på problemställningen samt att tänka 
över andra tänkbara svar. Annars riskerar slutsatserna bli alltför materialberoende 
(Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena 2007, s. 
244-246). Vi har valt det öppna förhållningssättet till svaren på den andra frågan. 
 
Klasson beskriver de båda angreppssätten, som kan användas vid en innehållsanalys, på 
följande vis: En möjlighet är att utgå från en samling dokument och bygga upp en 
kategorisering underifrån genom att den får växa fram under insamlingsprocessen. 
Genom att notera redan observerade kategorier hos materialet bildas konkreta grupper 
av data. Dessa grupper skapar sedan en beskrivning av forskningsområdet. Detta 
tillvägagångssätt är bra då området är nytt och outforskat. Risken med denna variant är 
dock att någon kategori som kan finnas men som inte är representerad i ens eget 
material missas. En annan möjlighet är att använda redan färdigkonstruerade 
kategorischeman och kontrollera hur det egna materialet förhåller sig till dessa. Ett 
problem kan dock vara att det unika för ens eget material kan komma bort då det måste 
passas in i en färdig mall (Klasson 1990, s. 26). Vi har byggt upp kategorier underifrån 
genom att läsa högskolebibliotekens strategiska planer och låtit dessa kategorier utgöra 
ett färdigkonstruerat kategorischema att användas vid genomsökning av lärosätenas 
strategidokument. 
 

 
ORGANISATION 

Plats/Stöd 
 

 
INFORMATION 

Vetenskaplig informationsförsörjning/ 
Utbud/beståndsutveckling 

 
 

KOMPETENS 
Informationskompetens/ 

Kvalitetsarbete 
 

 
LOKALITET 

Miljö/Mötesplats 

 
Figur 2 Funktioner och roller som har tilldelats högskolebiblioteken i lärosätenas strategidokument 
 
I organisationskategorin, i figur 2 ovan, återfinns högskolebibliotekets plats i lärosätets 
organisation liksom bibliotekets roll som stödjande funktion i högskoleorganisationen. I 
informationskategorin finns vetenskaplig informationsförsörjning liksom högskole-
bibliotekets utbud och beståndsutveckling. I kompetenskategorin hittas högskole-
bibliotekets informationskompetens, bibliotekets pedagogiska roll liksom dess 
kompetens vid kvalitetsarbete. I lokalitetskategorin påträffas högskolebibliotekets miljö 
liksom bibliotekets roll som mötesplats.  
 
När materialet är genomgånget och resultatet av de kodningsenheter som funnits räknats 
samman är det dags att sammanställa materialet. Oftast räknas förekomster i materialet 
och det kallas frekvens. Boréus och Bergström menar att kunskaper i deskriptiv statistik 
är användbara när det gäller att sammanställa och dra slutsatser av analysresultatet, men 
att även enklare resultatredogörelser kan ge intressanta upplysningar (Boréus & 
Bergström 2005, s. 52f.). Vi redovisar delar av resultatet i frekvenstabeller. 
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3.1.2 Tvärsnittsstudie 
 
Tvärsnitt som undersökningsdesign innebär att data från mer än ett enda fall vid en viss 
tidpunkt samlas in. Variation är av intresse och kan enbart skapas genom att mer än ett 
fall studeras. Detta i jämförelse med en fallstudie som innebär att ett enda fall, 
exempelvis en organisation, studeras intensivt med etnografisk inriktning. Vid en 
kvalitativ forskningsstrategi kan en tvärsnittsdesign till exempel vara fråga om en 
kvalitativ innehållsanalys av en uppsättning dokument gällande en enda tidsperiod. 
Detta i jämförelse med en longitudinell undersökningsdesign i vilken en kvalitativ 
innehållsanalys av dokument gällande olika tidsperioder görs för att kartlägga 
förändringar (Bryman 2002, s. 56f., 73). Vår innehållsanalys har en tvärsnittsdesign i 
och med att vi har samlat in strategidokument från många högskoleorganisationer under 
ett par vårmånader 2008. Vi är intresserade av variation beträffande organisationerna, 
men inte av förändring över tid. 
 
3.1.3 Metodkritik 
 
Boréus och Bergström pekar på några mindre bra aspekter med innehållsanalytisk 
metod. Exempelvis menar de att allt inte går att kvantifiera. Att ett ord inte förekommer 
så många gånger i en text behöver inte betyda att det inte är viktigt eller centralt i 
exempelvis en politikers tal. Det är inte hur många gånger något sägs som är viktigt, det 
är hur det sägs (Boréus & Bergström 2005, s. 77). Vi har därför inte bara räknat 
frekvenser av ordet bibliotek i lärosätenas strategidokument, utan samlat beskrivningar 
av högskolebibliotek i sådana dokument. 
 
Problem med metoden, viktiga att ha i bakhuvudet under arbetets gång, kan enligt 
Graneheim och Lundman uppstå då det är dags att välja ut de meningsbärande 
enheterna i en text. Väljs för stora enheter är risken stor att de innehåller mer än en 
företeelse och väljs för små enheter riskerar materialet att fragmenteras. I båda fallen 
kan viktig information missas. Även kategoriindelningen kan bjuda på en ordentlig 
utmaning, det är enligt författarna det mest kritiska momentet i den innehållsanalytiska 
processen. Kategorierna skall vara ömsesidigt uteslutande och fullständiga, vilket i det 
här sammanhanget innebär att de meningsbärande enheter som valts ut endast skall 
kunna tillhöra en av de relevanta kategorierna. Graneheim och Lundman menar att 
kategorierna kan tydliggöras genom att typiska meningsbärande enheter som 
representerar innehållet i varje kategori väljs ut (Graneheim & Lundman 2004, s. 110). 
  
I vår innehållsanalys utgörs en enhet av en mening. Vissa meningar skulle kunna 
hänföras till fler än en kategori och vi har utifrån sammanhanget avgjort vilken som har 
varit mest uppenbar. Våra kategorier är breda, men vi har gjort dem smalare genom att 
specificera vad som ingår i varje. 
  
En kvalitativ studie kan redovisas så att slutsatserna blir trovärdiga genom att forskaren 
kontinuerligt, under forskningsprocessen, dokumenterar och reflekterar över de val och 
tolkningar han/hon gör. En noggrann redogörelse för tillvägagångssätt, liksom 
motivering därav, ger läsaren möjlighet att värdera såväl forskningen som dess 
kunskapsanspråk (Widerberg 2002, s. 18). Vi har försökt att bygga in tillförlitlighet i 
metoden genom att genomgående redovisa hur vi har gått tillväga. 
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När det gäller resultatens tillförlitlighet talas inom kvalitativ innehållsanalys om 
trovärdighet, beroende och överförbarhet. Det är i valet av denna metod viktigt att 
redovisa öppet hur kategoriseringen har skett genom att exemplifiera och även att välja 
lagom stora meningsbärande enheter samt att beskriva datainsamlingen så noggrant som 
möjligt (Graneheim & Lundman 2004, s. 109f.). Vi har citerat meningarna med 
biblioteksförekomster liksom vissa kringliggande meningar för att sammanhanget skall 
framgå. Kategorierna representeras av citaten. Vi har alltså redovisat meningar ur 
strategidokumenten med hjälp av citat. Läsaren får då en direkt kontakt med 
formuleringarna i dem. Därmed ges läsaren underlag för att kunna jämföra våra 
bedömningar med åtminstone en del av materialet. Vi redogör för vår anskaffning av 
dokument i avsnitt 3.2 liksom i bilaga 3. 
 
Frågor om etik förekommer under hela den kvalitativa forskningsprocessens gång. 
Subjektens anonymitet och integritet får inte kränkas och materialet måste samlas in, 
bearbetas, analyseras och redovisas i enlighet härmed. Kravet på anonymitet är enklare 
att infria än det avseende integritet, vilket gäller lyhördhet och respekt för subjekten. Att 
varken pressa eller passera de gränser respektive subjekt sätter för vad han/hon säger 
och hur, är av största vikt (Widerberg 2002, s. 30, 40). Vi har redovisat e-postsvaren i 
enlighet därmed. 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) mäter i vilken omfattning en metod ger samma resultat vid 
olika tidpunkter, allt annat lika. Hög reliabilitet fås om oberoende mätningar av samma 
fenomen ger samma eller liknande resultat (Holme & Solvang 2000, s. 163). Validitet 
(giltighet) mäter huruvida en bestämd fråga mäter (beskriver) vad den är ämnad att mäta 
(beskriva). Hög validitet säger att undersökningens resultat verkligen ger en korrekt bild 
av det undersökta fenomenet. En fråga som inte är reliabel är inte heller valid, men en 
fråga som har hög reliabilitet behöver inte ha hög validitet. En fråga kan ju ge samma 
svar vid olika tidpunkter, men i alla fall inte mäta det den är ämnad för (Bell 2000, s. 
89f.). 
  
Validitet är viktigt att ha i åtanke när innehållsanalys används som metod. Med validitet 
menas att en undersökning som är valid faktiskt mäter det den skall mäta, alltså med så 
liten felmarginal som möjligt (Bergström & Boréus 2005, s. 34). Det är då 
kodningsenheterna rycks ur sitt sammanhang som problem med validiteten kan uppstå. 
Det uppstår kanske främst vid användning av datorer i analysen, eftersom en dator inte 
kan göra avvägningen mellan hur ett ord skall ses i sammanhanget. Ett annat problem är 
att ett ord kan ha två eller flera olika betydelser (Boréus & Bergström 2005, s. 79f.). Vi 
har inte använt dator vid analysen, utan endast för att söka fram meningarna 
innehållande ordet bibliotek. 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av sökfunktionen i de dokument vi har samlat in, för att 
finna träffar på ordet bibliotek. Det här medför vissa problem som är knutna till att 
använda ord som sökelement. Det är alltid svårt att välja vilket eller vilka ord som skall 
utgöra fundamentet i undersökningen. Det som väljs ut kan visa sig ha ett stort 
genomslag i materialet, eller så kan resultatet bli det motsatta. Vi har valt ”bibliotek” för 
att vi ansåg att det är den vanligaste benämningen idag, trots att det finns exempel på att 
de kommer att kallas lärande- och resurscentrum eller något annat med fokus på 
information. Det är alltså ett problem som är viktigt att ha i åtanke. Det hade kanske 
kunnat vara en bra idé att komplettera sökningarna med exempelvis information, 
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lärande, informationskompetens eller liknande, för att få en djupare bild av vad som 
sägs om högskolebiblioteken. Viktigt att ha i åtanke, när ord används som sökelement, 
är inte bara vikten av att använda sig av rätt sökord, det är också att tänka på att det som 
tas för givet kanske inte nämns vid namn. Det anses att biblioteket har en självklar roll 
och tas därför inte i omnämnande i lärosätenas strategiska planer. Självklart finns ju 
också möjligheten att de planer vi har läst inte är de rätta eller att de är så enkelt hållna 
att biblioteket inte utgör en del av just den del av organisationen som ingår i kärnan och 
därför inte omnämns.  
 
3.2 Dokumentinsamling  
 
Vi antog att strategiska planer kunde finnas utlagda på bibliotekens webbplatser. Vårt 
tillvägagångssätt bestod i att söka efter strategidokument på respektive universitets- 
eller högskolebiblioteks hemsida. Där fann vi en del strategiska dokument, benämnda 
på olika sätt, exempelvis verksamhets- och handlingsplaner. Vidare tänkte vi oss att alla 
bibliotek kanske inte har upprättat egna strategiska planer för biblioteksverksamheten, 
utan omnämns eventuellt i dem beträffande högskolan eller universitetet, så vi sökte 
även på lärosätenas webbplatser. 
 
3.2.1 Beskrivning av urvalet 
 
I Sverige finns 14 universitet och 22 högskolor, samtliga statliga. Tre lärosäten har 
enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning. Det finns nio enskilda 
utbildningsanordnare, det vill säga högskolor med rätt att ge grundläggande 
högskoleutbildning (www.hsv.se 2008-05-03). En adresslista över svenska lärosäten 
med denna indelningsgrund, sammanlagt 48 stycken, finns på Högskoleverkets 
webbplats. Ordningsföljden där använder vi i kapitel 5 samt i bilagorna 3-7. I avsnitt 5.3 
samt i bilaga 3 och 4 utnyttjar vi förkortningen enligt webbadressen för respektive 
lärosäte. 
 
Samverkansbibliotek uppfyller Kungliga bibliotekets avdelning för nationell 
samverkans krav på att serva svensk forskning och utveckling, vara allmänt tillgängliga, 
delta i fjärrlånesamarbetet samt att huvudmännen har regelbunden finansiering från 
regeringen (www.kb.se 2008-11-20). En alfabetisk lista över svenska samverkans-
bibliotek finns tillgänglig via Kungliga bibliotekets webbplats. Vi utgår från den och 
universitets- och forskningsbiblioteken är då 40 stycken till antalet, se bilaga 1. 
Lärarhögskolan i Stockholm har dock upphört som egen högskola, så det faktiska 
antalet bibliotek är 39. 
 
Det innebär att vi, när vi matchar listorna över bibliotek och lärosäten, i vår population 
har: 
- samtliga 14 statliga universitet (Göteborgs universitet, Karlstads universitet, 

Karolinska institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings 
universitet, Luleå tekniska universitet (LTU), Lunds universitet, Mittuniversitetet, 
Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, 
Uppsala universitet, Växjö universitet och Örebro universitet), 

- 18 av 22 statliga högskolor (Blekinge tekniska högskola (BTH), Högskolan i 
Kalmar, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Försvarshögskolan, 
Danshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Högskolan Dalarna, 
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Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, 
Högskolan Kristianstad, Högskolan på Gotland, Högskolan Väst, Konstfack, 
Kungliga Konsthögskolan och Södertörns högskola. Ej Dramatiska institutet, 
Kungliga Musikhögskolan, Operahögskolan samt Teaterhögskolan, alla i 
Stockholm), 

- de tre lärosätena med enskild huvudman som har rätt att ge forskarutbildning 
(Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i 
Jönköping), liksom  

- två av nio enskilda utbildningsanordnare (Ersta Sköndal högskola samt Röda 
Korsets Högskola. Ej Beckmans Designhögskola, Gammelkroppa skogsskola, 
Johannelunds teologiska högskola, Sophiahemmet Högskola, Stockholms 
Musikpedagogiska Institut, Teologiska Högskolan, Stockholm samt Örebro 
Teologiska Högskola), plus 

- Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Polishögskolan.  
 
Vi har alltså 39 högskolor i vårt urval och har valt bort fyra statliga högskolor (med 
utbildning i drama, musik, opera och teater) samt sju enskilda utbildningsanordnare. 
Detta eftersom biblioteken vid lärosätena ifråga inte uppfyller Nationell samverkans 
kriterier för samverkansbibliotek. Vi har valt att ha med Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap och Polishögskolan i vår undersökning, då respektive lärosätes 
bibliotek är samverkansbibliotek.  
 
Somliga bibliotek hittade vi inga dokument för överhuvudtaget, medan andra bibliotek 
hade inaktuella dokument utlagda. Vi skickade en förfrågan via e-post till 
verksamhetschefer angående (uppdaterade) dokument samt vilket/vilka dokument som 
är lämpligast att studera för vårt syfte, se bilaga 2. 
 
Vi kunde ha skickat en förfrågan till samtliga 39 bibliotek, men valde att bara e-posta de 
26 för vilka vi inte har funnit några eller inaktuella dokument. Arkitekturskolans 
bibliotek vid Kungliga Konsthögskolan, Karolinska Institutets universitetsbibliotek, 
Anna Lindh-biblioteket vid Försvarshögskolan, biblioteket vid Handelshögskolan i 
Stockholm, biblioteket vid Högskolan i Gävle, biblioteket vid Högskolan Väst och 
Almedalsbiblioteket vid Högskolan på Gotland har inte svarat trots ett par påminnelser.  
 
Vi har besökt Kungliga Tekniska högskolans webbplats och funnit en årsberättelse för 
2004. Vi frågade i e-postmeddelandet om ett senare dokument finns, men har inte fått 
något svar. Det innebär att vi har en svarsfrekvens på 69 %, då 18 bibliotekschefer 
svarade. Flera bifogade interna dokument samt gav samstämmiga svar och vi upplevde 
en mättnad på information trots bortfallet.  
 
Vi har besökt Kungliga Konsthögskolans respektive Röda Korsets Högskolas webbplats 
utan att finna några strategiska dokument avseende Arkitekturskolans bibliotek, 
biblioteket vid Röda Korsets Högskola eller någon av högskolorna ifråga. Detta 
framgick av e-postmeddelandet vi skickade till respektive högskolas bibliotek. Vad 
gäller universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet, Mittuniversitetets bibliotek samt 
Örebro universitetsbibliotek bytte vi ut "högskolan" mot "universitetet" i den e-
postförfrågan som återfinns i bilaga 2. 14 e-postmeddelanden, det vill säga merparten, 
överensstämmer helt med det i bilaga 2 varför vi har valt att redovisa just det. 
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Genom e-postsvaren har vi fått en fingervisning om vad som är viktigt att fokusera vår 
uppsats på. Kopplingen mellan högskolebibliotekens och lärosätenas strategiska 
dokument är alltså intressant att undersöka: Högskolebibliotekens synlighet i 
lärosätenas strategidokument kopplad till bibliotekens beskrivning av sig själva i sina 
strategiska planer. Detta kan kopplas till svårigheter vid marknadsföring av tjänster. 
 
3.2.2 Närmare om de dokument vi samlat in 
 
Inom samhällsvetenskapen används dokument av olika typer såväl personliga, såsom 
brev och dagböcker, som officiella. Officiella dokument kan delas in i privata, vilka har 
producerats inom ramen för ett företag eller en organisation, och offentliga. 
Dokumentens kvalitet kan bedömas utifrån kriterierna autenticitet (huruvida materialet 
är oförfalskat samt av entydig härkomst), trovärdighet (om det saknar oriktigheter samt 
feltolkningar), representativitet (ifall det är karakteristiskt beträffande kategori-
tillhörighet eller ej) och meningsfullhet det vill säga huruvida materialet är distinkt samt 
förståeligt (Scott i Bryman 2002, s. 357). Vi har samlat in officiella dokument av privat 
karaktär. 
 
En del officiella dokument härrörande från privata källor, till exempel företag och 
organisationer, är tillgängliga offentligt via Internet samt i tryckt format. Det gäller 
exempelvis årsberättelser, måldokument, pressmeddelanden med flera. Andra, såsom 
interna nyhetsbrev, mötesprotokoll och PM, måste inte vara offentliga. Åtskilliga 
forskare tvingas vid organisationsstudier lita enkom på dokument som är allmänt 
tillgängliga, eftersom vissa organisationer kan vara svårare att få tillträde till. Vid 
granskning samt bedömning enligt Scotts kriterier ovan kan konstateras att officiella 
dokument av mer privat karaktär, härstammande från företag och organisationer, 
troligtvis är autentiska samt meningsfulla liksom officiella dokument från statliga 
myndigheter. Däremot bör trovärdigheten och representativiteten ifrågasättas. Personer 
som skriver dokument har antagligen ett uppslag eller ställningstagande som de önskar 
förmedla (Bryman 2002, s. 362f.). Våra insamlade dokument avseende lärosätena är alla 
offentliga och tillgängliga på Internet, medan somliga strategiska planer för 
högskolebiblioteken är interna. 
 
E-postsvaren gav oss en fingervisning om att kopplingen mellan högskolebibliotekens 
och lärosätenas strategidokument är intressant att undersöka. För att bilda oss en 
uppfattning om högskolebiblioteken i lärosätenas strategidokument kommer vi alltså att 
genomföra en kvantitativ innehållsanalys. För att ta reda på hur högskolebiblioteken 
beskriver sig själva i sina strategiska planer kommer vi att analysera sådana kvalitativt.  
 
Det finns således olika typer av dokument i vår studie, dels lärosätenas 
strategidokument dels högskolebibliotekens strategiska planer. Vad gäller lärosätena har 
vi valt att genomsöka både övergripande strategiska dokument samt forsknings- och 
utbildningsstrategier, eftersom högskolebiblioteken spelar en viktig roll där. De 
strategiska planerna avseende högskolebiblioteken representerar ett biblioteks-
perspektiv, medan lärosätenas strategidokument företräder ett övergripande 
högskoleperspektiv. Strategidokumenten är alltså skapade på olika nivåer inom 
högskoleorganisationen, vilket vi diskuterat tidigare.  
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4 Kommentarer till strategidokumenten 
 
I detta kapitel redovisar vi svaren på förfrågningarna via e-post samt listar i bilagor 
insamlade strategiska planer avseende högskolebiblioteken och dokumenten vi samlat 
in via lärosätenas webbplatser. Som vi tidigare redovisat består materialet av 
dokument. En förteckning över samtliga dokument vi samlat in för analys vad gäller 
högskolebiblioteken finns i bilaga 6. En förteckning över samtliga dokument vi samlat 
in för genomsökning avseende lärosätena finns i bilaga 7. Här nedan kommenterar vi 
och redovisar insamlingen gjord via e-post och de svar vi fått. Svaren ger en 
lägesbeskrivning och en antydan till hur processer pågår på olika håll i landet vid 
studiens genomförande. Resultatredogörelsen från dokumentgenomsökningen återfinns 
i bilaga 5, då materialet är omfattande. Där citeras och kommenteras träffarna på ordet 
bibliotek. 
 
Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola har ingen aktuell strategiplan att skicka, 
men beskriver hur de förhåller sig till olika styrdokument. Nyligen har högskolan 
beslutat om forsknings- och utbildningsstrategin och de väntar på att få budgeten klar 
samt ett verksamhetsuppdrag från rektor. Ett sådant ges till högskolans samtliga 
sektioner och enheter i samband med budgeten. Biblioteket har framförallt 
Utvecklingsplanen för BTH, forsknings- och utbildningsstrategin samt rektors 
verksamhetsuppdrag att förhålla sig till.  
 
Biblioteket vid Högskolan i Kalmar arbetar just nu med en ganska detaljerad målbild, 
ett så kallat balanserat styrkort (Balanced Score Card). Två dokument bifogades svaret. 
Dels ett innehållande allt från vision till konkreta åtgärder avsett för internt bruk. Dels 
ett mer kortfattat som, tillsammans med bibliotekets nyckeltal, kommer att läggas ut på 
webbplatsen. För närvarande är båda arbetsdokument.  
 
Vi har besökt Luleå universitetsbiblioteks webbplats och funnit mål och 
handlingsplaner för 2004. Vi frågade i e-postmeddelandet om ett senare dokument finns 
och fick till svar att de håller på att färdigställa en ny strategisk plan, vilken kommer att 
skickas (till oss) när den är klar. Än så läge har ingen plan skickats, men på hemsidan 
finns minnesanteckningar från ett strategiskt råds första möte. Där finns i en bilaga ett 
utkast till en strategisk plan, som vi har valt att använda. 
 
På Lunds universitets biblioteks webbplats fann vi en strategisk plan för 2004-2006. Vi 
frågade om ett senare dokument finns (2007-2009) och fick till svar att vi kan använda 
den vi har hittat. Detta eftersom de inte har en ny strategisk plan, då det pågår 
förändringar i bibliotekets organisation (ny styrelse med mera).  
 
Biblioteket vid Malmö högskola skriver att högskolans visionsdokument som vi har 
hittat är viktigt även för dem, eftersom de som bibliotek inom högskolan har detta att 
rätta sig och arbeta efter. Det gäller verksamhetsstyrning, studenters rättigheter och 
skyldigheter, jämställdhetsplaner med flera. Bibliotek och IT är en och samma 
organisation. Styrelsen för biblioteket, nämnden för Bibliotek & IT, har formulerat mål 
och visioner för verksamheten. Länken till dessa bifogades. Årligen formulerar deras 
funktioner och team handlingsplaner för arbetet, med utgångspunkt i målen och 
visionerna, men detta betraktas som internt arbetsmaterial.  
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Mittuniversitetets bibliotek skriver att samtliga mål- och visionsdokument är under 
arbete och ej i skick att överlämnas. Snart kommer en större organisationsöversyn att 
påbörjas.  
 
På Uppsala universitetsbiblioteks webbplats fann vi en verksamhetsberättelse för 2006. 
Vi frågade i e-postmeddelandet om ett senare dokument finns (2007) och fick till svar 
att verksamhetsberättelsen för 2007 precis har avlämnats och den bifogades svaret. 
 
Örebro universitetsbibliotek skriver att de just nu inte har några strategiska dokument, 
annat än verksamhetsplanering för 2008. Organisationen är processtyrd och biblioteket 
ett av nio processområden inom universitetsadministrationen. Strategiska dokument för 
2009 kommer att tas fram gemensamt.  
 
Vi har besökt Chalmers biblioteks webbplats och funnit strategier för biblioteket 2004-
2007. Vi frågade i e-postmeddelandet om ett senare dokument finns (2008-) och fick till 
svar att Chalmers har gjort om hela sin planeringsprocess. Från och med i år görs 
verksamhetsplaner på fem års sikt, vilket betyder att deras nuvarande verksamhetsplan 
sträcker sig till och med 2012. För tillfället får denna betraktas som en strategisk plan, 
för denna femårsperiod, eftersom en särskild sådan inte har utarbetats ännu. 
Verksamhetsplanen för 2008-2012 är heller inte formellt beslutad, men bifogades 
svaret. 
 
Danshögskolans bibliotek har, för de kommande fem åren, en verksamhetsplan. Den är 
inte en del av högskolans strategiska plan, utan ett arbetsinstrument enbart för 
biblioteket.  
 
Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek inkluderas i högskolans övergripande 
strategidokument, men har inte något eget strategiskt dokument. Under två punkter, 9 
och 10 av 12, i GIH:s vision, mål och strategier beskrivs delstrategier berörande 
informationskompetens liksom andra delar av bibliotekets verksamhet: 
 
"9. Utbildningen skall genom inriktning på träning av studenternas eget sökande av kunskap och 
informationskompetens ge bättre förutsättningar för ett eget återkommande lärande också efter akademisk 
examen.  
10. GIH:s bibliotek skall genom ökad användning av modern informationsteknik och fortsatt utbyggnad 
av webbaserade resurser ytterligare befästa sin roll som nationellt ansvarigt bibliotek inom sitt 
specialområde - ett kunskapsnav för forskning, utbildning och utveckling inom idrott." 
 
Biblioteket vid Högskolan Dalarna har en verksamhetsplan för 2008. Den finns bara på 
deras intranät, men bifogades svaret.  
 
På högskolebiblioteket i Kristianstads webbplats fann vi en verksamhetsplan för 2007. 
Vi frågade i e-postmeddelandet om ett senare dokument finns (2008) och fick till svar 
att de visserligen har en verksamhetsplan för 2008, men att högskolans 
strategidokument håller på att ändras. Det innebär att de arbetar efter den tidigare 
strategin i väntan på den nya. Verksamhetsplanen för 2008 är inte heller tagen i 
ledningen (formellt beslutad), utan endast ett arbetsdokument, men bifogades svaret 
liksom en länk till högskolans nuvarande strategidokument så att vi kunde se 
kopplingen mellan dokumenten. Det intressanta i vår frågeställning ansågs vara hur 
högskolebiblioteken finns beskrivna i lärosätets strategi och hur biblioteket i sin 
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planering anknyter till den samt hur (om) biblioteket involveras när högskolans 
strategier tas fram. 
 
Konstfacks biblioteks verksamhetsplanering för 2008 är kopplad till deras mål. 
Dokumentet är ett arbetsinstrument och inte formulerat för publicering, men bifogades 
svaret tillsammans med ytterligare ett (planerade aktiviteter). Det är i princip samma sak 
som mål/planeringsdokumentet, bara utskrivet på ett annat sätt (Balanced Score Card).  
 
Biblioteket vid Ersta Sköndal högskola skriver att någon egentlig strategisk plan inte 
finns i dagsläget, men bifogade ett dokument för 2008 som delvis skulle kunna vara 
något åt det hållet alternativt fungera som underlag för en sådan. I nuläge är detta ett 
måldokument.  
 
Biblioteket vid Röda Korsets Högskola skriver att de för bibliotekets räkning håller på 
att utarbeta flera strategiska dokument, som ett led i verksamhetens kvalitetssäkring. 
När dokumenten är klara och formellt godkända kommer de att läggas ut på 
webbplatsen. Endast undervisningsplanen är färdig, så inget material kan i dagsläget 
lämnas ut.   
  
Biblioteket vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har för närvarande inte 
några officiella strategiska planer utformade. 
 
Vi har besökt Polishögskolans webbplats och funnit en presentation av högskolan. Vi 
frågade i e-postmeddelandet om det finns några strategiska dokument avseende 
biblioteket eller högskolan och fick till svar att de har ett annat arbetssätt. 
Rikspolisstyrelsen är deras moderorganisation och arbetar efter modellen 
beställare/utförare.  
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5 Analys och tolkning 
 
I detta analyskapitel kommer vi att koppla vår teoretiska referensram till den empiri vi 
har inhämtat genom vår förfrågan via e-post samt innehållsanalys av insamlat material. 
 
5.1 Vad sägs om bibliotek? 
 
Strategisk planering är en process under vilken strategiska dokument skapas för att styra 
verksamheten samt kommunicera syfte och mål. Generellt sker den på ledningsnivå. I 
den strategiska planeringsprocessen (se åter figur 1, s. 8) har vi gjort nedslag i två faser: 
Lärosätenas strategidokument tillkommer under strategiformuleringsfasen, medan 
högskolebibliotekens strategiska planer kommer till under programformuleringsfasen. 
Lärosätena formulerar strategier för verksamheten och högskolebiblioteken formulerar 
strategiska program för att möta dessa. I en professionell organisation skapas dokument 
i alla faser och i en större undersökning hade samtliga kunnat studeras. Våra dokument 
har tillkommit inom ramen för en ledningsdiskurs. Producenterna av dokument är med 
andra ord ledningar för respektive verksamhet. Vi har studerat så att säga statiska 
dokument, men processen är cyklisk och dokumenten skall ständigt uppdateras.  
 
Högskolebiblioteken producerar tjänster, kvalitetskontroll samt marknadsföring av 
sådana sker samtidigt enligt Grönroos. Biblioteket som tjänsteproducent måste 
konkretiseras och abstrakta tjänster göras greppbara, vilket tidigare tagits upp. Hur 
synliggjorda är de i materialet?   
 
5.2 Högskolebibliotekens synlighet i lärosätenas strategidokument 
 
För att ta reda på om högskolebiblioteken presenteras i lärosätenas strategidokument har 
vi sökt efter förekomsten av ordet bibliotek i lärosätenas övergripande strategiska 
dokument samt forsknings- och utbildningsstrategier (se bilaga 7) genom att utnyttja 
sökfunktionen i Microsoft Word. Avseende fem lärosäten i vårt urval fann vi inga 
strategiska dokument att genomsöka, alltså återstår 34 högskolor. Två dokument med 
forsknings- och utbildningsstrategier hade scannats in och var omöjliga att söka i med 
hjälp av dator. I 23 dokument av 51 fick vi träffar representerande 19 av 34 lärosäten. 
Resultatet är alltså att biblioteken omnämns i 45 % av våra insamlade sökbara 
dokument och hälften av lärosätena (56 %) finns representerade där. Tabell 4 nedan 
visar en dokumentöversikt. 
 
Tabell 4 Lärosätenas strategiska dokument 
Lärosätenas 
strategi- 
dokument 

Över- 
gripande 
strategier 

Forsknings- och 
utbildnings- 

strategier 

Totalt 
antal 

dokument 

Antal lärosäten 
representerade 
i dokumenten 

Antal dokument 31 20 51 34 
Dokument med 
biblioteksförekomst 14 9 23 19 
Biblioteks-
förekomsten i % 45  45  45  56 

 
En sökning på ordstammen bibliotek ger träff på bibliotek med såväl olika förled (till 
exempel universitets-) som ändelser (exempelvis -ets). Vårt kodschema med tillhörande 
instruktioner för kodningen återfinns i avsnitt 3.1.1.1. Vi har inte sorterat in övriga 
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träffar i form av rubriker eller ämnesbenämningar (B&I) i någon av kategorierna 1-8, 
utan låtit dem utgöra separata koder (9 respektive 10 i kodschemat). Vi vill här därför 
kommentera dem. Både Karlstads universitetsbibliotek och Danshögskolans bibliotek 
förekommer i rubriker, vilket tyder på en framträdande roll i lärosätets organisation. 
Både Uppsala universitet och Högskolan i Borås bedriver utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap, vilket resulterade i ett par träffar vid genomsökningen ovan. 
Biblioteket vid Uppsala universitet förekommer många gånger i lärosätets 
strategidokument. Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås omnämns inte 
alls, men har i sin tur som enda högskolebibliotek en väl utvecklad strategisk plan för 
bibliotekets verksamhet. Linköpings strategiska plan för informationsförsörjningen har 
utarbetats av universitetet, men gäller bibliotekets verksamhet. Analysresultatet kan 
sammanfattas i två frekvenstabeller (se tabell 5 och 6 nedan): 
 
Tabell 5 Frekvens per variabel  
Kod Variabler Antal 

0 Ingen förekomst. 28 
1 Plats 14 
2 Stöd 3 
3 Informationsförsörjning 7 
4 Utbud/beståndsutveckling 8 
5 Informationskompetens 10 
6 Kvalitetsarbete 4 
7 Miljö 6 
8 Mötesplats 7 
9 Rubriker 3 

10 Ämnesbenämningar 2 
 
Koden 0 (Ingen förekomst.) har frekvensen 28, men mäter inte antalet meningar 
innehållande bibliotek såsom koderna 1-10 utan antalet dokument i vilka sådana saknas. 
I tabell 6 har innehållsmässigt näraliggande kategorier förts samman (i enlighet med 
figur 2 på sidan 18). 
 
5.3 Tilldelade funktioner 
 
Hur konkretiseras då biblioteket som tjänsteproducent? För att ta reda på hur 
högskolebiblioteken presenteras i lärosätenas strategidokument har vi citerat 
meningarna med förekomst och därpå avgjort i vilka sammanhang högskolebiblioteken 
förekommer. En utförlig resultatredogörelse av detta kan ses i bilaga 5: För att referera 
till respektive citat (i bilaga 5) har varje citat här försetts med lärosätets "förkortning" 
enligt webbadressen, exempelvis "gu" vad gäller Göteborgs universitet, samt eventuellt 
nummer (1), bokstav (A) eller både och (1A). IT anser vi inte utgöra en egen kategori, 
utan förekommer mer eller mindre inom alla. Felträffar i form av rubriker eller ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap har heller inte sorterats in i någon kategori. 
Analys- och tolkningsresultaten av kategoriindelningen nedan sammanfattas i 
tabellform i bilaga 4. 
 
Här kommer vi att beskriva de kategorier vi fått fram utifrån materialunderlaget. 
Kategorierna är: högskolebiblioteket som organisation, högskolebiblioteket inom 
information (försörjning, utbud, beståndsutveckling), högskolebiblioteket och 
kompetens (inom information och kvalitet) samt högskolebiblioteket som lokaliteter 
(miljö och mötesplats). Nedan går vi in och exemplifierar kategorierna närmare. 

Tabell 6 Frekvens per kategori  
Kod Kategorier Antal 

0 Ingen förekomst. 28 
1, 2 ORGANISATION 17 
3, 4 INFORMATION 15 
5, 6 KOMPETENS 14 
7, 8 LOKALITET 13 

9, 10 Övrigt. 5 
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5.3.1 Organisation  
 
I den första kategorin, "organisation", ingår högskolebibliotekets plats i lärosätets 
organisation (kod 1 i kodschemat) liksom bibliotekets roll som stödjande funktion i 
högskoleorganisationen (kod 2) som vi har analyserat och tolkat det utifrån underlaget:   
 
"Den strategiska planen 2007–2010, de här 
redovisade forsknings- och 
utbildningsstrategierna 2009–2012 samt nya 
kvalitetsindikatorer ger tydliga ramar för den 
årliga dialogen mellan universitetsledningen och 
fakulteterna, universitetsbiblioteket och den 
gemensamma förvaltningen." gu 5 
 
"Vi utvecklar en professionell organisation för 
att stödja strategin genom biblioteket, 
konferensservice, informationsavdelning." kau 1  
 
"I det dagliga arbetet ska biblioteket ha nära 
kontakt med institutioner och ämnen genom en 
kader av kontaktbibliotekarier." kau 10, 11  
 
"Bibliotekets strategiska vikt betonas genom att 
styrning och ledning av biblioteket är direkt 
kopplat till universitetets ledning." kau 13, 14  
 
"• Tydliga samarbetsformer och 
kommunikationsvägar skall finnas mellan 
kärnverksamheterna och 
universitetsbiblioteket." su 
 
"Vi ska vidareutveckla Universitetsbiblioteket 
som en gemensam resurs, för att ge god tillgång 
till vetenskaplig information." umu 1  
 
"Det är också en uppgift för de ansvariga inom 
vetenskapsområden, fakulteter, institutioner, 
förvaltning och bibliotek att universitetets mål 
och strategier görs kända för alla medarbetare." 
uu 1  
 
"• stödja och utveckla bibliotek, databaser, 
laboratorier och annan infrastruktur som svarar 
mot olika forskningsbehov" uu 2  
 
"• Universitetsbiblioteket ska vara 
internationellt framstående." uu 5 

 
"• utveckla biblioteksverksamheten i takt med 
den tekniska utvecklingen och forskningens och 
utbildningens behov" uu 6  
 
"Nya kommunikationsnät samt en aktiv 
biblioteksutveckling hör till de insatser som 
gjorts för att möta nya behov hos forskare och 
studenter." uu A  
 
"• Upprättandet av en utvecklingsplan för 
biblioteket påbörjas" dans 10 
 
"Genom sin utvecklade utbildningsverksamhet, 
forskning och forskarutbildning, bibliotek och 
arbetsformer har Högskolan i Gävle blivit 
universitet." hig 1 
 
"Den väl ansedda utbildningsverksamheten, 
forskningen och forskarutbildningen bidrar 
tillsammans med vackra och ändamålsenliga 
lokaler, tillgänglig utrustning och tillvaratagen 
teknisk utveckling, ett utvecklat bibliotek, en 
god arbetsmiljö samt väl fungerande 
administrativt stöd till rekryteringen av 
studenter lärare, forskare och annan personal 
och till en effektiv verksamhet." hig 2 
 
"Bibliotek och förvaltning utvecklas för att 
stödja akademierna." mdh 
 
"Biblioteksverksamheten har en central roll som 
stöd för universitetets kärnverksamheter genom 
att organisera och förmedla vetenskaplig 
information." vxu 1 
 
"Väsentliga stödjande funktioner som IT, 
bibliotek, lokalförsörjning, marknadsföring och 
information utvecklas i nära dialog." hj 

 
Organisationskategorin är den största av kategorierna med avseende på antalet träffar. 
Här återfinns bibliotekets plats i organisationen, förekommande i sju lärosätens 
strategidokument. Även biblioteket som stödjande funktion hittas under denna 
huvudkategori och ytterligare tre lärosäten platsar här. Stockholms universitetsbibliotek 
nämns en gång i lärosätets långsiktiga plan gällande bibliotekets plats i organisationen. 
Mälardalens högskolebibliotek samt biblioteket vid Högskolan i Jönköping nämns en 
gång i forsknings- och utbildningsstrategin eller motsvarande för respektive lärosäte vad 
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gäller bibliotekets stödjande funktion. I organisationskategorin finns alltså tre lärosäten 
återfunna med en träff i ett strategiskt dokument vardera.  
 
Karlstads universitetsbibliotek beskrivs i ett par träffar (kau 13 och 14 ovan) i 
forskningsstrategin som strategiskt viktigt berörande organisation. Organisation var ett 
av fyra huvudområden bland rekommendationerna till SUHF i utredningsrapporten 
"Vägar för kunskap" (se tidigare undersökningar). Danshögskolan håller på att upprätta 
en utvecklingsplan för biblioteket, vilket framgår av lärosätets strategiska plan. Enligt e-
postsvaret från Danshögskolans bibliotek finns i nuläge en verksamhetsplan, vilken är 
ett arbetsinstrument enkom för biblioteket och inte en del av högskolans strategiska 
plan. Högskolan i Gävle framhåller biblioteket som en viktig del i processen att bli 
universitet, enligt en mening i visionsdokumentet vilken citeras i verksamhetsmålen. I 
en annan mening i visionsdokumentet framhålls biblioteket som en bidragande resurs 
för rekrytering av såväl studenter som personal liksom till effektivitet i verksamheten. 
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5.3.2 Information 
 
I den andra kategorin, "information", ingår vetenskaplig informationsförsörjning (kod 3 
i kodschemat) liksom högskolebibliotekets utbud och beståndsutveckling (kod 4): 
 
"Många vetenskapliga bibliotek har problem att 
vidmakthålla prenumerationer." kau 2  
 
"Bibliotekets verksamhet är ett viktigt 
instrument i universitetets strävan att alltid 
kunna försörja alla forskare, lärare, doktorander, 
studenter och allmänheten med aktuell 
internationell vetenskaplig information." kau 4  
 
"Biblioteksarbetet ska utformas så att en 
långsiktig och strategisk vetenskaplig 
informationsförsörjning blir möjlig på alla 
nivåer." kau 12  
 
"Den snabba förändringen av hur vetenskapliga 
resultat publiceras, orsakade av 
informationsteknikens utveckling, ger 
biblioteken en förändrad roll." kth 1  
 
"Detta faktum förhindrar inte att 
informationsförsörjningens struktur har blivit 
alltmer komplicerad och att mängden 
information som forskaren skall förstå kräver 
helt nya kunskaper och kompetenser hos de 
bibliotek som arbetar med detta." kth 2  
 
"Bibliotekets många enheter som centra för 
informationsförsörjning för forskning och 
utbildning har ambitionen att hålla ett brett 
bestånd av e-tidskrifter och referensdatabaser." 
uu B  
 
"Danshögskolans bibliotek är en nationell resurs 
och förser vår miljö med både konstnärlig och 
vetenskaplig informations- och 
kunskapsförmedling inom dans- och nycirkus- 
området." dans 4  
 
"Universitetsbibliotekets erbjudanden av 
vetenskaplig litteratur i olika former, böcker, 
tryckta och elektroniska vetenskapliga 

tidskrifter, databaser och elektroniska böcker är 
omfattande och väl använda." kau 5  
 
"Grunden för ett professionellt fungerande 
högskolebibliotek är att dess media synliggörs 
och tillgängliggörs för personal, studenter och 
allmänhet samt är organiserade på ett sådant sätt 
att de snabbt kan tillhandahållas på efterfrågan." 
dans 5  
 
"Bibliotekets media registreras i Libris." dans 6  
 
"Vi utbildar i en visuell konstart som genom 
bibliotekets bestånd representeras i både teori 
och praktik." dans 7  
 
"10. GIH: s bibliotek skall genom ökad 
användning av modern informationsteknik och 
fortsatt utbyggnad av webbaserade resurser 
ytterligare befästa sin roll som nationellt 
ansvarigt bibliotek inom sitt specialområde - ett 
kunskapsnav för forskning, utbildning och 
utveckling inom idrott." ihs 1, 2  
 
"GIH:s bibliotek ska genom modern 
informationsteknik och fortsatt uppbyggnad av 
webbaserade resurser ytterligare befästa sin roll 
som nationellt ansvarigt bibliotek inom sitt 
specialområde - ett kunskapsnav för forskning, 
utbildning och intresserad allmänhet." ihs A, B  
 
"Bibliotekets framsynta arbete för att göra 
alltfler och alltmer kvalificerade 
informationskällor tillgängliga via webben skall 
vidareutvecklas." du 
 
"Ett nytt bibliotek på Campus-området invigdes 
i mars 2006 med god tillgång till litteratur i 
såväl pappers- som elektroniskt format, god 
tillgång till tysta läsplatser inklusive grupprum." 
hig A  

 
Information är den näst största kategorin sett till antalet träffar. Här ingår vetenskaplig 
informationsförsörjning, innefattande fyra lärosätens bibliotek, liksom utbud och 
beståndsutveckling omfattande fem stycken. Två lärosäten finns representerade i båda 
underkategorierna, det vill säga totalt återfinns biblioteken vid sju lärosäten här. 
Biblioteket vid Högskolan Dalarna presenteras endast en gång i lärosätets strategiska 
handlingsplan och då gällande beståndsutveckling. Karlstads universitet framhåller 
biblioteket och träff nummer tolv ovan pekar på att informationsförsörjningen 
behandlas som en strategisk fråga vid lärosätet. Detta kan åter kopplas till "Vägar för 
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kunskap". På samma sätt som organisation ovan utgör informationsförsörjning ett av 
huvudområdena bland rekommendationerna till SUHF.  
 
Kungliga tekniska högskolan skriver i den andra träffen (se citat kth 2 ovan) om 
informationsförsörjning vilket motiverar placeringen i denna kategori, men fortsätter 
med att beskriva den nya kompetens som behövs hos bibliotekets personal vilket kunde 
ha motiverat en placering i kompetenskategorin. Gymnastik- och idrottshögskolans 
bibliotek presenteras i ett par träffar (se citat ihs 1, 2 ovan) angående beståndsutveckling 
i visions-, mål- och strategidokumentet. GIH:s bibliotek inkluderas alltså i högskolans 
övergripande strategidokument, men har inget eget strategiskt dokument enligt e-
postsvaret. Våra träffar finns båda i punkt 10 (enligt citatet ovan), men i e-postbrevet 
fick vi veta att bibliotekets verksamhet även nämns i punkt 9. Den gäller 
informationskompetens, men ordet bibliotek skrivs inte ut därav vårt resultat. Träffen 
gällande Högskolan i Gävle återfinns inom denna huvudkategori och gäller 
beståndsutveckling, men skulle likaväl ha kunnat placeras under lokalitet då den 
framhäver det nya biblioteket. 
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5.3.3 Kompetens 
 
I den tredje kategorin, "kompetens", ingår högskolebibliotekets informationskompetens 
(kod 5 i kodschemat) liksom dess kompetens vid kvalitetsarbete (kod 6):   
 
"Här har inte minst universitetsbiblioteket en 
viktig pedagogisk uppgift." gu 1 
 
"Biblioteket erbjuder också utvecklingsstöd till 
lärare som utvecklar distansutbildning med 
IKT-stöd." kau 8 
 
"• ge alla studenter goda kunskaper och 
färdigheter i informationssökning och 
biblioteksanvändning, IT-användning, muntlig 
och skriftlig kommunikation samt annan 
färdighetsträning" uu 3 
  
"Bolognaprocessen innebär att universitets- och 
högskolebibliotekens roll som pedagogisk 
institution ökar i betydelse, då krav på 
informationssökning och informationsvärdering 
(informationskompetens, IK) skrivs in i 
kursplaner." dans 8  
 
"Danshögskolans bibliotek tillhandahåller IK-
utbildning." dans 9  
 
"GIH:s bibliotek skall fortsatt ge studenterna 
kvalificerad undervisning i 
informationskompetens, för att på så sätt ge 
verktygen för sökandet av information för att 
bilda egen kunskap, viktigt för det fortsatta 
lärandet under yrkeslivet" ihs C  
 
"• utveckla studenternas informationskompetens 
genom att tydligt integrera bibliotek och IT i 
utbildningen." hh 2  
 
"Informationskompetens skall utvecklas och 
integreras i samtliga utbildningsprogram i 
samverkan mellan ansvarig lärare, studierektor 

och högskolebiblioteket, och finnas beskrivet i 
respektive kursplans lärandemål." hh B  
 
"Utöver detta ansvarar högskolebiblioteket för 
ytterligare utbildning i informationssökning, 
exempelvis för studenter på fristående kurser 
och för Högskolans personal." hh C  
 
"Använda biblioteket som en pedagogisk 
resurs" hkr 
 
"Universitetsbiblioteket är ett viktigt 
kompetenscentrum när det gäller universitetets 
kvalitetsarbete bland annat genom  

 att med hjälp av sina publikationsdatabaser 
gup och gupea öka Göteborgs universitets 
synlighet internationellt 

 att aktivt arbeta med bibliometriska 
analyser och erbjuda service inom området 

 att medverka i bevakningen och 
diskussionen av nationella och 
internationella rankinglistor"  gu 2 

 
"Genom att frågor om kvalitet i högre 
utbildning i allt större utsträckning relaterats till 
vetenskapliga publikationer och citeringar har 
Göteborgs universitetsbiblioteks kompetens 
inom området blivit allt viktigare att ta tillvara." 
gu 3 
  
"Universitetsbiblioteket ska därför genomföra 
studier inom några avgränsade fält i syfte att 
belysa hur forskningsrön inom olika 
vetenskapsområden återspeglas i olika slag av 
bibliometriska mått." gu 4  
 
"• Förstärka bibliotekets roll i kvalitetsarbetet 
inom  utbildning och forskning" ki 

 
Kompetenskategorin är den tredje största innehållande bibliotekets 
informationskompetens liksom kompetens i kvalitetsarbetet. I den förstnämnda 
underkategorin återfinns sju lärosäten och i den andra två. Ett lärosäte förekommer dock 
i båda, således finns totalt åtta lärosäten representerade här. Biblioteket vid Högskolan 
Kristianstad presenteras en gång i lärosätets strategidokument beträffande bibliotekets 
pedagogiska roll. Träffen avseende Karolinska Institutets universitetsbibliotek utgör 
också den enda, i vilken biblioteket nämns i lärosätets övergripande strategiska 
dokument, och handlar om kompetensen vid kvalitetsarbetet.  
 
I denna huvudkategori kommenteras allt från Bolognaprocessen samt 
informationskompetens till vikten av det fortsatta lärandet under yrkeslivet. Likaså 
vikten av att tydligt integrera bibliotek och IT i utbildningen framhålls. Studenternas 
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informationskompetens behandlas i högskolelagen (SFS 1992:1434) och såväl mål som 
färdigheter för högre utbildning beskrivs i 1 kap. 9 §. Danshögskolan, Gymnastik- och 
idrottshögskolan samt Högskolan i Halmstad har alla tagit fasta på detta, vilket kan 
kopplas till måluppfyllelsen av lagparagrafen. Här finns en koppling till "“Someone 
else’s job”" samt "Vägar för kunskap", ett par undersökningar som referats tidigare i 
uppsatsen. Integrerade lärandemiljöer är också ett huvudområde bland 
rekommendationerna till SUHF i den sistnämnda utredningsrapporten.  
 
Göteborgs universitet tar upp bibliotekets kompetens inom bibliometri. Det gör även 
Karolinska Institutet samt Kungliga Tekniska högskolan, fast mera underförstått. I vårt 
val av problemområde berättade vi om att biblioteken, enligt Samuelsson, nästan aldrig 
finns med vid rankning och utvärdering av lärosäten. Även varför de inte betraktas vara 
konkurrensfördelar i kampen om resurserna till forskning och utbildning togs upp. Här 
ser vi en tendens som pekar på att en ny roll för biblioteken kan vara att bidra med 
bibliometrisk kompetens vid kvalitetsarbete. 
 
5.3.4 Lokalitet 
 
I den fjärde kategorin, "lokalitet", ingår högskolebibliotekets miljö (kod 7 i kodschemat) 
liksom bibliotekets roll som mötesplats (kod 8): 
 
"Biblioteket erbjuder en väl integrerad, 
ändamålsenlig och vacker miljö utformad för ett 
aktivt lärande." kau 6  
 
"En omfattande användning av IKT gör att det 
virtuella biblioteket blir en verklighet." kau 7  
 
"Kulturutbudet i form av musikliv, museer, 
bibliotek och trädgårdar är en berikande tillgång 
för allmänhet, studenter och medarbetare." uu 4  
 
"Biblioteket skall även erbjuda stimulerande 
lärandemiljöer, såväl fysiska som virtuella." vxu 
2  
 
"Konstverket på bilden är en installation om 
cencurens historia placerad på 
högskolebiblioteket i Halmstad gjord av Hans 
Hamid Rasmussen" hh 1  
 
"• sker i en kreativ och rik studiemiljö med god 
tillgång till utrustning, projektrum, laboratorier, 
bibliotek, studios, verkstäder och idrottshall." 
hh A  
 
"Det sammanhållna biblioteket är ett led i 
strategin att skapa möten mellan människor och 
möten över ämnesgränser." kau 9  

"Universitetsbiblioteket ska byggas ut och 
vidareutvecklas som en intellektuell mötesplats 
och en plats för lärande." umu 2  
 
"Läsesalar, seminariebibliotek och datasalar 
hålls öppna i största möjliga utsträckning." umu 
3  
 
"Universitetsbiblioteket utgör i denna miljö ett 
na-turligt nav och har ett kvalificerat utbud av 
kunskapskällor och bibliografisk kompetens." 
oru 
 
"Här ligger vårt bibliotek och här ligger vår 
scen." dans 2  
 
"Det nybyggda (och prisbelönade) biblioteket 
blir en naturlig samlings- och utgångspunkt för 
aktiviteter som skapar starkare sådana band." sh 
1  
 
"Biblioteket, som är strategiskt beläget i 
gångstråket mellan Flemingsbergs station och 
Karolinska Universitetssjukhuset, är en 
mötesplats inte bara för studenter och forskare." 
sh 2 

 
Den fjärde och minsta kategorin "lokalitet" innehåller träffar angående miljö och 
mötesplats. Fyra lärosäten finns representerade i underkategorin miljö och fem stycken i 
den för mötesplats. Ett lärosäte förekommer i båda underkategorierna, det vill säga 
sammanlagt åtta lärosäten. Växjö universitet beskriver stimulerande lärandemiljöer, 
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både i fysisk och i virtuell form. Danshögskolan likställer i en av träffarna biblioteket 
med scenen, vilket får anses bra eftersom scenen för en dansare är av största vikt. 
Södertörns högskola har ett nybyggt och prisbelönat bibliotek, vilket lyfts fram som 
mötesplats. 
 
5.4 Vad säger biblioteken om sig själva i sina strategiska planer? 
 
5.4.1 Nedslag i strategidokument producerade av högskolebiblioteken 
 
Svaren vi har fått via e-post ger en nyanserad bild av var någonstans den strategiska 
planeringsprocessen befinner sig i Sverige. Vi har kunnat skönja en tendens till att 
arbetet har påbörjats och/eller omstartats eller skall startas, men få bibliotek har kommit 
så långt som till att publicera dokument. Det innebär att de befinner sig i tidigare 
delprocesser enligt processmodellens olika faser alternativt ingenstans än.  
 
Några högskolebibliotek har uttryckligen besvarat frågan om de har dokument 
motsvarande folk- och skolbibliotekens biblioteksplaner. Samtliga svarar nekande. 
Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola skriver att de inte gör biblioteksplaner 
såsom folkbiblioteken gör. Biblioteket vid Malmö högskola skriver att de inte har något 
som liknar skol- och folkbibliotekens biblioteksplaner. Danshögskolans bibliotek 
skriver att deras plan för verksamheten inte kan sägas motsvara folk- och 
skolbibliotekens biblioteksplaner. 
 
Utifrån e-postsvaren kan sägas att högskolebiblioteken inte har dokument motsvarande 
folk- och skolbibliotekens biblioteksplaner. Däremot har de andra typer av strategiska 
dokument, till exempel verksamhetsplaner och strategiska planer. Luleå universitets-
bibliotek är enligt e-postsvaret på väg att utforma en strategisk plan, men eftersom vi 
fann ett utkast till en sådan utlagd på bibliotekets hemsida använde vi oss av den i 
väntan på den färdiga. 
 
Chalmers bibliotek, biblioteket vid Högskolan Dalarna samt biblioteket vid Högskolan 
Kristianstad har interna (icke offentliga) verksamhetsplaner. Biblioteket vid Högskolan 
i Kalmar och Konstfacks bibliotek har vardera två interna dokument i form av 
balanserade styrkort (Balanced Score Card).  
 
Göteborgs universitetsbibliotek har ett måldokument från 2004. Uppsala 
universitetsbibliotek har ett måldokument för undervisningen med strategier. Växjö 
universitetsbibliotek har en handlingsplan för 2008 som kopplar till lärosätets 
utvecklingsplan för perioden 2005-2008. Högskolebiblioteket i Jönköping har en 
verksamhetsplan för 2008, vilken utgår från lärosätets långsiktiga plan för perioden 
2007-2010. Biblioteket vid Högskolan i Halmstad har ett måldokument, vilket anknyter 
till den övergripande idén för lärosätets verksamhet. Biblioteket vid Högskolan i 
Skövde har ett måldokument 2000, uppdaterat 2006. Biblioteket vid Södertörns 
högskola har ett visions- och måldokument.  
 
För att se hur högskolebiblioteken presenterar sig i sina strategiska planer har vi gjort 
nedslag i nio offentliga, vilka listas i tabell 7 nedan: 
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Tabell 7 Strategiska planer vi har gjort nedslag i 
Bibliotek 
Karlstads universitetsbibliotek 
Linköpings universitetsbibliotek 
Luleå tekniska universitet, biblioteket 
Lunds universitets bibliotek 
Mälardalens högskola, biblioteket 
Stockholms universitetsbibliotek 
Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteken 
Umeå universitetsbibliotek 
Högskolan i Borås, Bibliotek & läranderesurser 

 
Vi är medvetna om att dessa inte är ekvivalenta vad gäller organisation och dylikt, men 
vill göra nedslag i några för att uppnå viss förståelse för hur högskolebibliotekens 
presentationer av sig själva matchar lärosätenas. Vad lyfter högskolebiblioteken fram i 
sina strategiska planer?  
 
5.4.2 Roller och funktioner hittade i genomgången 
 
Karlstads universitetsbibliotek har en verksamhetsplan för perioden 2006-2009. 
Dokumentet anknyter genomgående till universitetets vision 2015 samt långsiktiga mål. 
Verksamhetsplanen för Karlstads universitetsbibliotek 2006-2009 utgår från den 
gemensamma värdegrunden inom Karlstads universitet, lärosätets uppgifter och 
utmaningar samt vision 2015. Planen behandlar tio olika områden (samhällsrollen; 
utbildningar; forskning: finansiering, organisation, stödfunktioner och incitament; 
studenter; det internationella universitetet; organisation; medarbetare; ledarskap; fysisk 
miljö och lokaler samt finansiering). För varje område presenteras först universitetets 
långsiktiga mål och kritiska framgångsfaktorer. Därefter redogörs för vad dessa innebär 
för bibliotekets del och målen för perioden redovisas. 
 
Linköpings universitet har utarbetat en strategisk plan för informationsförsörjningen 
2006-2010 vid lärosätet och därmed också för universitetsbibliotekets 
verksamhetsutveckling under motsvarande period. Strategin som tagits fram skall 
kopplas till lärosätets forsknings- och utbildningsstrategi. Den strategiska planen för 
informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 innehåller följande 
kapitel:  

 
Inledning, Bakgrund, Det virtuella och det fysiska biblioteket, 
Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation, Integrering i 
kärnverksamheten, Samverkansuppdraget,  Ledning, finansiering och 
styrning av resurser, Personal, arbetsmiljö och fortbildning, Prioriteringar 
Referenser  
Supplement (verksamhetsuppföljning). 

 
I inledningskapitlet återfinns rubrikerna "Strategigruppen för informationsförsörjning" 
liksom "Uppdraget". Bakgrundskapitlet behandlar bland annat lagar samt 
informationsförsörjning och universitetsbiblioteket. Fakta om såväl universitetet som 
biblioteket presenteras. Det tredje kapitlet rör bibliotekets samlingar. I det fjärde tas 
elektronisk publicering och LiU E-Press samt publikationsdatabasen upp. Från och med 
andra kapitlet finns sammanfattningar. 
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Utkastet till den strategiska planen för universitetsbiblioteket/LRC vid Luleå tekniska 
universitet innehåller tre delar (inledning, nuläget samt strategi för framtiden). I 
inledningen återfinns historik (70-, 80- och 90-talet). Vad gäller nuläget beskrivs fyra 
huvudområden: 

 
Informationsförsörjning, studentstöd, högskolepedagogisk verksamhet och 
publiceringsverksamhet.  

 
Beträffande strategin inför framtiden presenteras för varje område åtgärder på kort sikt 
samt utveckling på längre sikt.  
 
I den strategiska planen 2004–2006 för biblioteken och den vetenskapliga 
informationsförsörjningen vid Lunds universitet sammanfattas de strategiska målen för 
universitetets informationsförsörjning. De strategiska målen för universitetets 
informationsförsörjning är alltså: 
 

"• att snabbt, effektivt, kostnads- och kvalitetsmedvetet tillfredsställa användarnas behov 
av information 
• att erbjuda stimulerande fysiska och virtuella lärandemiljöer 
• att stödja utvecklingen av hög informationskompetens hos universitetets forskare, lärare 
och studenter 
• att synliggöra och sprida den vetenskapliga produktionen vid Lunds universitet 
• att bygga upp en flexibel och effektiv organisation för biblioteken och den 
vetenskapliga informations-försörjningen 
• att utveckla bibliotekspersonalens kompetens och professionalitet 
• att befästa och utveckla universitetets bibliotek som en betydande aktör i regional, 
nationell och internationell mediaförsörjning" 

 
Biblioteket vid Mälardalens högskola har ett dokument, benämnt "Målsättning och 
uppdrag - biblioteket vid Mälardalens högskola", innehållande övergripande mål och 
uppdrag samt strategier för 2007-2009. I lärosätets mål- och visionsdokument skall 
biblioteket finnas som en naturlig del.  
 
Stockholms universitetsbibliotek har en långsiktig plan för perioden 2007-2011, 
vilken tar sin utgångspunkt i lärosätets vision och långsiktiga plan. Den anknyter 
genomgående till dessa dokument. Den långsiktiga planen 2007-2011 för Stockholms 
universitetsbibliotek inleds av överbibliotekarien. Visionen för universitetet presenteras 
och därpå följer visionen för universitetsbiblioteket. Mål och delmål behandlas. 
Gällande sju områden redogörs för nuläge samt 2007-2011:  
 

Förvärv och samlingsuppbyggnad, undervisning och informations-
kompetens, kundservice, elektronisk publicering, samarbete, personal- och 
kompetensutveckling samt kvalitetsarbete. 

 
Bakgrund och ekonomi tas upp. Förvärv och samlingsuppbyggnad innehåller 
litteraturförvärv, katalogisering, digitalisering samt tryckta samlingar. Kundservice 
innefattar lokaler. 
 
Biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet har ett dokument med strategier för 
SLU-biblioteken 2006-2009. SLU-bibliotekens strategi 2006-2009 behandlar tre 
områden:  
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Vetenskaplig informationsförsörjning, informationskompetens och 
integrerade lärandemiljöer samt spridning och synliggörande av SLU:s 
vetenskapliga produktion.  

 
Syfte, fokusering och mål för ovanstående tre områden samt för kontakten med SLU 
liksom mål för personal och kompetens presenteras. Övergripande aktiviteter tas upp. 
 
Umeå universitetsbibliotek har ett dokument från 2004 med visioner, strategier och 
handlingsprogram inom lärosätets Utvecklingsprogram 2006. Umeå 
universitetsbiblioteks visioner, strategier och handlingsprogram inom Umeå universitets 
Utvecklingsprogram 2006 innehåller visioner samt strategier för att nå visionerna. 
 
Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås har en strategisk plan för 2006-
2008 som utgår från lärosätets strategiska plan avseende samma tidsperiod. Den 
strategiska planen för Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås gällande 
åren 2006-2008 innehåller sju kapitel (Relation till högskolans strategiska plan; Vad är 
ett bibliotek? Och vad är läranderesurser?; Högskolans strävanden; Studenterna; 
Omvärlden; Utveckling av verksamheten de kommande åren; Kompetensförsörjning. 
Personalutbildning).  
 
Det fjärde kapitlet innefattar informationskompetens, studie- och mötesplatsen. I kapitel 
sex återfinns avsnitten "Biblioteket på nätet. 24 x 7. Flexibelt lärande", "Elektronisk 
publicering" samt "Satsningar på kvalitet. Stöd för universitetsansökan": 

 
"Som en del av högskolan är högskolans strategi styrande för Bibiliotek & 
Läranderesurser (Bib & LR), denna plan utgör en konkretisering av de mål som är mest 
relevanta för Bib & LR och där verksamheten vid Bib & LR kan motivera en särskild 
fördjupning av planen. 
En strategisk plan bör vara tydlig i att ange hur verksamheten förändras. Bib & LR om tre 
år kommer att känntecknas av följande förändringar 
• Ökad satsning på utåtriktad pedagogisk verksamhet, informationskompetens 
• Stärkt roll för studensupport 
• En aktiv roll i högskolans digitala publicering 
• Stärkt roll i högskolans mångfaldsarbete 
• Ökat samarbete med BHS 
• Ökad självbetjäning 
• Återtagande av gjorda nedskärningar vad gäller inköp av litteratur och databaser" 

 
Både Lunds universitets bibliotek och Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek skriver 
om spridning och synliggörande av universitetets vetenskapliga produktion, vilket åter 
kan kopplas till utredningen "Vägar för kunskap". Publiceringsverksamhet utgör 
nämligen ett av huvudområdena bland rekommendationerna till SUHF. Biblioteket vid 
Mälardalens högskola skall finnas som en naturlig del i lärosätets mål- och 
visionsdokument enligt bibliotekets strategiska plan. Högskolebiblioteket ifråga 
förekommer faktiskt en gång i lärosätets forsknings- och utbildningsstrategi beträffande 
bibliotekets stödjande funktion. Vad gäller Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i 
Borås kan sägas att ett ökat samarbete med BHS efterfrågas i den strategiska planen. 
Detta betraktar vi som att samarbete med lärare vid en institution söks och kopplar 
därför detta till "“Someone else’s job”", nämnd i tidigare undersökningar, där ett sådant 
samarbete efterlyses. 
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I de strategiska planerna presenterar sig högskolebiblioteken genom att ge uttryck för 
flera gemensamma funktioner för huvudorganisationen. Framförallt lyfter de fram sin 
stödfunktion. Att försörja lärosätet med vetenskaplig information framhävs liksom 
resursutbudet och beståndsutvecklingen. Dessutom framhålls bibliotekspersonalens 
informationskompetens samt roll vid kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. 
Även biblioteksmiljön och biblioteket som mötesplats betonas. 
 
5.4.3 Exempel på omnämnda tjänster 
 
Hur konkretiserar då högskolebiblioteken sina tjänster i de strategiska planerna? Vi har 
hittat några exempel på omnämnda tjänster. Vid högskolan i Borås uttrycker Bibliotek 
& Läranderesurser att de genom sin strategiska plan konkretiserar lärosätets mål vilka 
de kan bidra med kompetens till enligt citatet ovan.  
 
Ett sätt att konkretisera bibliotekspersonalens ämneskompetens är att utse 
kontaktbibliotekarier, vilka utgör länkar mellan institutionerna och biblioteket. 
Möjligheten att som student boka en bibliotekarie är ett annat sätt att göra abstrakta 
tjänster mer konkreta. Vid flera lärosäten erbjuds sådan service. 
 
All yttre tjänstgöring innefattar marknadsföring. Bibliotekariens bemötande bidrar till 
användarens bild av hur tjänsten utförts, inte bara hur väl bibliotekarien tillgodoser 
dennes informationsbehov. Enligt Grönroos är det svårt att mäta kvaliteten på de 
producerade tjänsterna, eftersom de är olika i varje enskilt fall beroende på användarens 
interaktion. Citatet från den strategiska planen för Lunds universitets bibliotek ovan 
visar på hur tjänstekvalitet kan uttryckas: Informationsförsörjningen beskrivs i termer 
av effektivitet och kvalitet.  
 
Att tillgodose en användares informationsbehov innefattar många olika moment. 
Grönroos talade om tjänster som är dolda för kunden, men som faktiskt utförs. Ett 
tydligt exempel på detta inom biblioteksvärlden är fjärrlån, ett annat när det är kö vid 
informationen och bibliotekarien ber användaren att få återkomma. Då vet användaren 
inte hur mycket tid och arbete som har lagts ned för att tillgodose hans eller hennes 
informationsbehov.  
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6 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi resultaten från innehållsanalysen utifrån vår teoretiska 
referensram. Vi besvarar vår frågeställning för att uppfylla syftet med uppsatsen. Vi 
reflekterar över vår undersöknings resultat och ger förslag på ett område inom vilket 
vidare forskning skulle vara intressant. 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur högskolebiblioteken beskrivs i 
lärosätenas strategidokument samt vilka funktioner och roller de tilldelas. Denna aspekt 
studeras både utifrån de strategier som lärosätenas högsta ledning planlagt och utifrån 
de strategier som biblioteken själva lagt fram. Vi har inledningsvis ställt oss följande 
frågor: 
 
- Vilken roll och funktion tilldelas högskolebiblioteken i strategier skapade av 

lärosätenas högsta administrativa nivåer? 
  
samt 
 
- Vad säger högskolebiblioteken om sig själva i sina strategier? 
 
Nedan kommer vi att redovisa de svar vi fått. 
 
6.1 Högskolebiblioteken i lärosätenas strategidokument 
 
6.1.1 Kategorisering utifrån materialet 
 
Vårt svar, utifrån högskolornas strategidokument, på vilken roll och funktion 
högskolebiblioteken tilldelas i lärosätenas strategidokument bygger på en genomgång 
av ett omfattande material från olika lärosäten (sammanlagt 51 dokument). I 23 
dokument av 51 såg vi att biblioteket var omnämnt. Detta resultat återfanns vid 19 av 34 
lärosäten. Biblioteken omnämns alltså i 45 % av våra insamlade dokument och hälften 
av lärosätena (56 %) har nämnt sina bibliotek. Det talas bland annat om biblioteket som 
en stödfunktion, en resurs, vilken framförallt är till för studenter, forskare samt 
personal, men även allmänheten. Det talas också om fysiska miljöer, vilka innefattar 
studieplatser för studenterna och en trivsam miljö att vistas i. 
 
Vi har delat in svaren i kategorier (Klasson 1990, Hansson 2005), tidigare illustrerade 
schematiskt i figur 2 (se även bilaga 4): 
 
I den första kategorin, "organisation", ingår högskolebibliotekets plats i lärosätets 
organisation liksom bibliotekets roll som stödjande funktion i högskoleorganisationen. 
Här talas det bland annat om samarbete mellan institutioner och möjligheten för 
biblioteket att stötta personalen i sitt arbete. Högskolorna lyfter fram vikten av goda 
relationer och talar om fördelar med kontaktbibliotekarier. Högskolebiblioteken 
tillskrivs ett värde enligt vår tolkning av materialet. 
 
I den andra kategorin, "information", ingår vetenskaplig informationsförsörjning liksom 
högskolebibliotekets utbud och beståndsutveckling. Under denna rubrik finner vi att det 
talas om vikten av god informationsförsörjning samt vikten av att ha personal på 
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biblioteket som hänger med i utvecklingen och är till för att guida forskare och 
studenter genom den nya informationsmarknad som erbjuds. Här sägs också att det är 
viktigt att beståndsutveckling sker kontinuerligt för att kunna upprätthålla en 
konkurrensmässig verksamhet riktad även till en allmänhet och den nationella 
marknaden.  
 
I den tredje kategorin, "kompetens", ingår högskolebibliotekets informationskompetens 
liksom dess kompetens vid kvalitetsarbete. Bibliotekens pedagogiska uppgift diskuteras 
här samt möjligheten att förstärka bibliotekets roll i kvalitetsarbetet inom utbildning och 
forskning för att stå sig i nationell och internationell konkurrens om studenterna. 
Högskolebiblioteken har kompetenser att erbjuda, det vill säga abstrakta tjänster. Den 
bibliometriska kompetensen innebär ett förnyelseincitament från omvärlden. 
. 
I den fjärde kategorin, "lokalitet", ingår högskolebibliotekets miljö liksom bibliotekets 
roll som mötesplats. Både fysiska och virtuella miljöer skall finnas på biblioteken och 
de skall stimulera till lärande. Biblioteken förväntas också att användas som mötesplats 
för människor och även för möten över ämnesgränser. Detta kan ses som exempel på en 
konkret tjänst att använda vid marknadsföring. 
 
6.1.2 Reflektioner 
 
Biblioteken nämns i 45 % av våra insamlade dokument och bara hälften av lärosätena 
har nämnt sina bibliotek, vilken är en betydligt lägre siffra än den vi förväntat oss. 
Anledningen till detta kan vi bara spekulera kring. Kan det vara så att lärosätena anser 
att biblioteket är mer av en instans för sig och att de därför får klara sin marknadsföring 
själva? Att de inte ses som ett sätt att locka studenter, utan mer som en resurs för att 
stötta forskare och de studenter som slutligen väljer just deras lärosäte. Eller kan det ses 
som bristande, alternativt som brist på, strategisk marknadsföring? Vikten av en 
fungerande sådan har ju lyfts fram (Kotler 2003 med flera). En möjlig hypotes är att om 
förekomst saknas finns ingen medvetenhet om bibliotekets bidrag till organisationen. Är 
det så att biblioteken tas för givna eller marknadsför de sig på andra sätt såväl externt 
som internt? Borde inte högskolebiblioteken framhållas i större utsträckning? 
  
Är det så att yngre universitet lyfter fram sina bibliotek i större utsträckning, kanske 
därför att de även har fått nya biblioteksbyggnader? Universiteten i Karlstad, Växjö och 
Örebro lyfter alla fram biblioteken i sina strategidokument, men inte det allra yngsta 
Mittuniversitetet. Det kan tänkas att nybyggda bibliotek används som konkurrensmedel 
vad gäller att erbjuda en attraktiv studiemiljö. Både Högskolan i Gävle och Södertörns 
högskola framhåller sina bibliotek. 
 
För att återknyta till vårt val av problemområde i vilket vi omnämnde utvärderingen av 
Uppsala universitet från 2007, där biblioteken inte alls nämns, kan vi konstatera att 
Uppsala universitetsbibliotek förekommer i såväl lärosätets mål- och strategidokument 
som i forsknings- och utbildningsstrategierna. Vi hade väntat oss att biblioteken vid de 
äldsta universiteten skulle nämnas i lärosätenas strategier och Uppsala universitets-
bibliotek förekommer alltså, men inte Lund universitets bibliotek. Det verkar vara så att 
de större universiteten/högskolorna nämner biblioteket vid sitt lärosäte i större 
omfattning än de mindre, men det varierar. Går det att skönja ett mönster i vad lärosätet 
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har för inriktning, gällande humaniora eller naturvetenskapliga ämnen, det vill säga 
kontextens betydelse?  
 
Kan det tänkas att andra komponenter anses viktigare i ledet att marknadsföra sig? I ett 
samhälle som i högre utsträckning än tidigare kan erbjuda en mängd olika 
informationsmöjligheter och kanaler för att sprida information och tillgodose 
informationsbehov borde biblioteket vid ett lärosäte vara en stor resurs. Inte bara som 
vissa högskolor har påpekat: en möjlig studieplats, utan också som ett stöd för 
studenterna att utveckla sin informationskompetens under studietiden, men även i 
framtiden som möjligt stöd till forskande studenter också.  
 
De högskolor som är medvetna om att biblioteken bör ses som en resurs och som tar 
upp dessa i sina strategiska dokument är förvånansvärt få. Vi hade en föreställning när 
vi började det här arbetet att fler högskolor skulle ha nämnt biblioteket som en självklar 
del i marknadsföringen av skolan och en resurs som lockar studenter att söka sig till just 
deras lärosäte. Under arbetets gång har vi dock funnit att det är få lärosäten som lyfter 
fram biblioteken.  
 
6.2 Högskolebiblioteken om sig själva  
 
Vi ställde oss frågan hur högskolebiblioteken presenteras i lärosätenas strategidokument 
i förhållande till hur biblioteken själva presenterar sig i sina strategiska planer. Det är 
endast ett fåtal högskolor som har nämnt biblioteken i sina strategidokument, det 
framgår att biblioteken anknyter till lärosätenas strategidokument i sin planering (enligt 
e-postsvaren). Det kan dock tänkas finnas policydokument, exempelvis avseende 
kvalitet, i vilka högskolorna framhåller biblioteksverksamheten, men som vi inte har 
genomsökt.  
 
Är det så att de bibliotek som förekommer i lärosätenas strategidokument har väl 
utarbetade planer eller är det tvärtom? Det är svårt att säga om högskolebiblioteken som 
nämns i lärosätenas strategier har de mest utvecklade planerna själva. Karlstads 
universitetsbibliotek har en väl utvecklad verksamhetsplan och nämns i lärosätets 
forsknings- och utbildningsstrategier. Varken Linköpings universitetsbibliotek, 
biblioteket vid Luleå tekniska universitet eller Lund universitets bibliotek förekommer i 
lärosätenas strategier, men samtliga har utarbetat strategiska planer för 
biblioteksverksamheten om än ett utkast i Luleå och ett ej uppdaterat dokument i Lund.  
 
Beträffande Linköping avser den strategiska planen lärosätets informationsförsörjning 
och universitetet har således dragit upp riktlinjerna för bibliotekets verksamhet. Här kan 
vi alltså ställa oss frågan huruvida vi har genomsökt rätt dokument avseende lärosätet. 
Det är svårt att avgöra huruvida det är på det sättet att de högskolebibliotek som 
förekommer i lärosätenas strategidokument har egna strategiska planer. Vi kan 
konstatera att det även finns bibliotek, vilka förekommer i lärosätenas strategier, men 
som inte har en så välutvecklad plan (Danshögskolan) alternativt ingen egen (IHS). Det 
är intressant att vi genom e-postsvaren fick reda på att biblioteket vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan (IHS) förekommer i två punkter i högskolans strategiska dokument, 
men att vi endast fick träff på den ena vid innehållsanalysen. 
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Det är viktigt att ha i åtanke att processen att planera strategiskt har en stor roll i arbetet 
och att vi endast ser det färdiga resultatet. Vi vet inte vad som valts bort och vad som 
legat till grund för det som bestämts under arbetets gång. Corrall (1994) listar de 
vanligaste punkterna att ha med i en strategisk plan och många av de komponenter som 
hon föreslår finns också att beskåda i de strategiska planer och måldokument som vi har 
undersökt. Målformuleringar, framtidsvisioner, ordförklaringar med flera kan nämnas 
som exempel. Corrall drar slutsatsen att det strategiska planeringsarbetet kan resultera i 
allt från ett internt dokument till en klar utstakad strategisk plan som är till för att 
publiceras offentligt. När vi gjorde vår materialinsamling kan relevanta dokument ha 
missats för att de är till för en intern skara anställda på biblioteken. Vi kan se exempel 
på detta i vår undersökning då vi har fått oss interna dokument tillskickade via e-post, 
vilka vi tyvärr varit tvungna att utesluta för att inte röja innehållet. Flera lärosäten har 
gett sina strategiska dokument ett namn utifrån visionen (i enlighet med Corrall), 
exempelvis: 
 
Göteborgs universitet Förändring för kvalitet och förnyelse Forsknings- och utbildningsstrategier  
2009-2012 
Malmö högskolas vision Där mångfald gör skillnad 2006-2015 
Vision 2008 Mälardalens universitet ett förstahandsval till framtiden!  
Kunskap för en hållbar framtid SLU:s forsknings- och utbildningsstrategi 2009–2012 
Det unga universitetet för växande människor Vision för Örebro universitet 2015 
Vision för Högskolan i Gävle – ett universitet med hög och erkänd kvalitet 
 
Vi har utifrån vår studie tolkat den strategiska planeringsprocessen som följer: Enligt 
vår uppfattning handlar det om en cirkulär process som går tillbaka till början. I figur 1 
visas en process som verkar vara sluten. På lång sikt kan feedbackprocessen eventuellt 
leda till en cirkelgång. Vi ställs alltså inför frågan om den strategiska planerings-
processen leder till en rundgång istället för utveckling. Detta eftersom det är en sluten 
modell som borde vinna på att ta intryck både underifrån och utifrån. Det enda intrycket 
utifrån vi har kunnat finna i vår studie är bibliometrisk kompetens. Bibliometri är en 
vetenskap från sociologin och kan här ses som en faktor från omvärlden, vilken 
diskuteras internationellt. Diskursen inom vilken dokumenten skapas har inga rötter i 
verksamheten eller pekar utåt mot omvärlden. Påverkan samt interaktionen mellan 
lärosätenas och bibliotekens ledningar innebär att presentationerna kan återskapas i 
nästa strategiska planeringsprocess. Leder detta i ett längre perspektiv till en rundgång 
blir det svårt med förnyelse. Det kan alltså vara svårt att förändra den inneboende bilden 
av högskolebiblioteket.  
 
Bibliotek skapar offentligt värde i form av tjänster, snarare än produkter, såsom 
utbildning till användarna. Enligt Grönroos (2008) produceras och konsumeras tjänster, 
till skillnad från produkter, samtidigt vilket bibliotekens användarundervisning är ett 
exempel på. Deiss (2004) menar att möjligheten till förnyelse uppstår vid skapandet av 
nya tjänster och processer. Ett sätt för biblioteken att vara användarorienterade är just 
genom förnyelse och strategiskt tänkande. Ansvaret för detta ligger på ledningsnivå 
(Corrall 1994, Bryson 1999, Deiss), vilket kan urskiljas i våra insamlade dokument. I 
vår undersökning framgår det tydligt att högskolebiblioteken fokuserar på att utbilda 
sina användare, detta genom att bedriva användarundervisning samt erbjuda kvalificerad 
sökhjälp. Den bibliometriska kompetensen nämnd ovan kan återigen fungera som 
exempel på en förnyad tjänst. Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
bör innehålla moment om strategisk planering enligt Deiss, något som vi har tagit fasta 
på genom att behandla detta ämne i uppsatsen.  
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För att återknyta till tidigare undersökningar kan vi utifrån vår egen studie konstatera att 
frågan som Gellerstam (2002) ställer om bibliotekens roll i högskoleorganisationen är 
berättigad. Vid vissa lärosäten, däribland Högskolan i Borås och Malmö högskola, 
kallas biblioteket något mer än bara bibliotek: Bibliotek & läranderesurser respektive 
Bibliotek & IT. I utkastet till den strategiska planen för universitetsbiblioteket vid Luleå 
tekniska universitet läggs LRC till, det vill säga Learning Resource Center. Kanske är 
detta ett sätt att visa på bibliotekens nya roller och matcha förändringsbehovet? 
 
6.3 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 
 
Kategorierna vi har hittat samstämmer med de rekommendationer som finns i ”Vägar 
för kunskap” från 2003. Vi har funnit att det finns en skillnad mellan folkbibliotekens 
biblioteksplaner och högskolebibliotekens strategidokument. Detta är alltså inte bara ett 
tecken på skilda världar, utan en skillnad i politisk och lagstadgad förankring (7a §) av 
de olika dokumenten. Visserligen skall de båda bibliotekstyperna samverka enligt 
paragraf 6 i bibliotekslagen (SFS 1996:1596). 
 
En möjlig tanke är att högskolebiblioteken förekommer i lärosätenas strategidokument 
fastän underförstått, till exempel i sammanhanget informationskompetens. Att vara 
underförstådd är en farlig och utsatt position för biblioteken, då deras kompetenser kan 
tas för givna och glömmas bort vid marknadsföring. 
 
Vårt förslag till framtida forskning är att det skulle vara intressant att undersöka hur 
(om) biblioteken involveras när lärosätenas strategier tas fram. Vårt resultat skulle även 
kunna följas upp med intervjuer av verksamhetschefer vid högskolor där inte 
biblioteken nämns i strategierna. 
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7 Sammanfattning 
 
Idag, det vill säga år 2009, finns många nya sätt att tillgodogöra sig och distribuera 
information. På grund av detta märks en tendens till att bibliotekens roll förändras. 
Litteraturförsörjning och beståndsutveckling är inte längre i fokus, informations-
försörjning är det som nu är viktigast. Bibliotekens klassiska tjänster, såsom lån, besök 
samt referensfrågor, är på väg att ersättas med nya. När strukturen för 
informationsförsörjningen utvecklas måste forskningsbibliotekens service förändras. Att 
ställa information till allmänhetens förfogande, oberoende av vilken form den har, 
tryckt eller digital. På samma sätt är högskolornas och universitetens bibliotek till för att 
stötta studenter, lärare, forskare och även allmänheten. Idag kan också vetenskaplig 
publicering och en pedagogisk roll förväntas av lärosätens bibliotek vid sidan av rollen 
som informationsförsörjare. Personal och studenter behöver mer undervisning för att 
hitta rätt bland allt material.  
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur högskolebiblioteken beskrivs i lärosätenas 
strategidokument samt vilka funktioner och roller de tilldelas. Denna aspekt studerades 
både utifrån de strategier som lärosätenas högsta ledning planlagt och utifrån de 
strategier som biblioteken själva lagt fram. 
 
Undersökningen utgick från strategier skapade inom ramen för strategisk planering. 
Vårt antagande var att vi, genom att ta del av den skriftliga dokumentationen som 
hänger samman med en sådan process, kunde öka kunskapen om den bild som finns om 
bibliotekens nuvarande roll inom högre utbildning och forskning. Vår innehållsanalys 
hade en tvärsnittsdesign, eftersom vi var intresserade av variation beträffande 
organisationerna men inte av förändring över tid. 
 
Våra frågeställningar formulerades som följer: 
 
- Vilken roll och funktion tilldelas högskolebiblioteken i strategier skapade av 

lärosätenas högsta administrativa nivåer? 
  
samt 
 
- Vad säger högskolebiblioteken om sig själva i sina strategier? 
 
Vår teoretiska referensram bestod av teorier kring strategisk planering. Även 
tjänsteproduktion och biblioteksutveckling fanns representerad. Corrall utgjorde vår 
främsta källa inom strategisk planering, medan Kotler samt Grönroos utgjorde 
densamma vad gällde produktion av tjänster. Bryson gav en kompletterande bild av 
båda områdena. Deiss fick stå för teorin kring biblioteksutveckling för att ge oss 
perspektiv på framtiden. Våra insamlade dokument har tillkommit inom ramen för en 
strategisk planeringsprocess och är skapade på ledningsnivå. Bibliotek är framförallt 
tjänsteproducenter och behöver marknadsföra både tjänsterna och sig själva.  
 
Vi kom att ta med både universitet och högskolor med skilda huvudmän. För att kunna 
besvara våra forskningsfrågor sökte vi dokument att basera uppsatsen på. För att få in 
material, i form av strategiska dokument, sökte vi på bibliotekens och lärosätenas 
webbplatser samt e-postade verksamhetschefer. Det finns således olika typer av 
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dokument i vår studie, dels högskolebibliotekens strategiska planer dels lärosätenas 
strategidokument. Vad gäller lärosätena valde vi att genomsöka både övergripande 
strategiska dokument samt forsknings- och utbildningsstrategier. De strategiska 
planerna avseende högskolebiblioteken representerar ett biblioteksperspektiv, medan 
lärosätenas strategidokument företräder ett högskoleperspektiv och därmed bibliotekens 
kontext. Strategidokumenten är alltså skapade på olika nivåer inom högskole-
organisationen. 
 
För att bearbeta materialet valde vi metoden innehållsanalys. Det är en vetenskaplig 
metod med två olika huvudriktningar, en kvantitativ gren och en kvalitativ, av vilka vi 
har valt en kombination. 
 
För att analysera resultatet delade vi upp träffarna, som genomsökningen av dokument 
efter ordet bibliotek genererade, i fyra kategorier. Dessa handlade i den första kategorin, 
"organisation" om vilken roll biblioteket kan sägas ha i relation till lärosätet. I den andra 
kategorin, "information", ingick vetenskaplig informationsförsörjning liksom högskole-
bibliotekets utbud och beståndsutveckling. Den tredje kategorin, "kompetens", 
innefattade högskolebibliotekets informationskompetens samt dess kompetens vid 
kvalitetsarbete. Slutligen, i den fjärde kategorin, "lokalitet", återfanns högskole-
bibliotekets miljö liksom bibliotekets roll som mötesplats.  
 
Vilka resultat fann vi då av undersökningen? Utifrån e-postsvaren kan sägas att 
högskolebiblioteken inte har dokument motsvarande folk- och skolbibliotekens 
biblioteksplaner. Däremot har de andra typer av strategiska dokument, till exempel 
verksamhetsplaner och strategiska planer. Vidare fann vi att högskolebiblioteken 
presenteras i lärosätenas strategier till viss del. Det talas bland annat om biblioteket som 
en stödfunktion, en resurs, vilken framförallt är till för studenter, forskare samt 
personal, men även allmänheten. Det talas också om fysiska miljöer, vilka innefattar 
studieplatser för studenterna och en trivsam miljö att vistas i. Biblioteken nämns i 45 % 
av våra insamlade dokument och bara hälften av lärosätena finns representerade bland 
dem, vilken är en betydligt lägre siffra än den vi förväntat oss.  
 
Vi ställer oss frågan varför det endast är så liten andel av högskolorna som faktiskt 
nämner biblioteket i sina dokument och har diskuterat kring möjliga svar på den frågan. 
Är det så att biblioteken inte ses som ett sätt att locka studenter, utan mer som en resurs 
för att stötta forskare och de studenter som slutligen väljer just deras lärosäte? Är en 
annan möjlig förklaring att lärosätena anser att biblioteket är mer av en instans för sig 
och att de därför får klara sin marknadsföring själva? Det verkar vara så att de större 
universiteten/högskolorna nämner biblioteket vid sitt lärosäte i större omfattning än de 
mindre, men det varierar. Går det att skönja ett mönster i vad lärosätet har för inriktning, 
gällande humaniora eller naturvetenskapliga ämnen, det vill säga kontextens betydelse? 
Naturligtvis går det inte att generalisera utifrån det lilla material vi samlat in gällande 
den här frågan. 
 
Vi ställde oss frågan hur högskolebiblioteken presenteras i lärosätenas strategidokument 
i förhållande till hur biblioteken själva presenterar sig i sina strategiska planer. Det är 
endast ett fåtal högskolor som har nämnt biblioteken i sina strategidokument, men 
biblioteken anknyter till lärosätenas strategier i sin planering det framgick framförallt av 
e-postsvaren. 
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Bilaga 1 Högskolebibliotek  
 
Universitets- och forskningsbibliotek 
http://www.kb.se/bibliotek/samverkansbibliotek/biblioteken/ (2008-02-10) 
 

1. Anna Lindh-biblioteket http://www.annalindhbiblioteket.se/ 
2. Blekinge Tekniska Högskola. Biblioteket http://www.bth.se/bibliotek/ 
3. Chalmers bibliotek http://www.lib.chalmers.se/ 
4. Danshögskolans bibliotek http://www.danshogskolan.se/dh/biblioteket.html 
5. Ersta Sköndal högskola. Biblioteket http://www.esh.se/bibliotek/ 
6. Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek, GIH 

http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=107 
7. Göteborgs universitetsbibliotek http://www.ub.gu.se/ 
8. Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket http://www.hhs.se/library/ 
9. Högskolan Dalarna. Biblioteket http://www3.du.se/templates/CorePage____1472.aspx 
10. Högskolan i Borås. Bibliotek & läranderesurser http://www.hb.se/bib/ 
11. Högskolan i Gävle. Biblioteket http://www.hig.se/bibl/ 
12. Högskolan i Halmstad. Biblioteket http://www.hh.se/bibliotek 
13. Högskolan i Jönköping. Biblioteket http://www.hj.se/bibl/ 
14. Högskolan i Kalmar. Biblioteket http://www.hik.se/bibliotek/ 
15. Högskolan Kristianstad. Biblioteket http://www.hkr.se/default____925.aspx 
16. Högskolan i Skövde. Biblioteket http://www.his.se/templates/portalsida3.aspx?id=2337 
17. Högskolan Väst. Biblioteket http://www.bibliotek.hv.se/extra/pod/ 
18. Högskolan på Gotland. Almedalsbiblioteket 

http://mainweb.hgo.se/Bibliotek/almedalen.nsf/dokument?OpenView&RestrictToCateg
ory=1 

19. Karlstads universitetsbibliotek http://www.bib.kau.se/ 
20. Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket http://ki.se/ub 
21. Konstfacks bibliotek http://www.konstfack.se/konstfack/jsp/polopoly.jsp?d=10&t=1 
22. Kungliga Konsthögskolan. Arkitekturskolans bibliotek 

http://www.kkh.se/megaFrame.html 
23. Kungliga Tekniska högskolans bibliotek http://www.lib.kth.se/main/default.asp 
24. Linköpings universitetsbibliotek http://www.bibl.liu.se/ 
25. Luleå universitetsbibliotek http://www.ltu.se/depts/lib/ 
26. Lunds universitets bibliotek http://www.lub.lu.se/ 
27. Lärarhögskolan i Stockholm. Biblioteket http://www.larum.su.se/ 
28. Malmö högskola. Bibliotek & IT http://www.bit.mah.se/ 
29. Mittuniversitetets bibliotek http://www.bib.mh.se/ 
30. Mälardalens högskolas bibliotek http://www.mdh.se/bib/ 
31. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Biblioteket 

http://www.nhv.se/customer/templates/Level2.aspx?id=9&epslanguage=SV 
32. Polishögskolans bibliotek 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=3445&pageversion=1.html 
33. Röda Korsets Högskola. Biblioteket http://biblioteket.rkh.se/index.html 
34. Stockholms universitetsbibliotek http://www.sub.su.se/ 
35. Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek http://www.bib.slu.se/ 
36. Södertörns högskolebibliotek 

http://webappl.web.sh.se/__C1256C8A0066623D.nsf/tmt.view/946B94BE2F950CA9C
1256C8B00159F1A  

37. Umeå universitetsbibliotek http://www.ub.umu.se/ 
38. Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se/ 
39. Växjö universitetsbibliotek http://www.bib.vxu.se/ 
40. Örebro universitetsbibliotek http://www.ub.oru.se/start____42493.aspx 
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Bilaga 2 E-post till verksamhetschefer 
 
Till: Bibliotekschefer vid högskolebibliotek 
Ämne: Strategisk plan 
Datum: 2008-02-20 
 
Hej! 
 
Vi studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås och skriver magisteruppsats om 
universitets- och forskningsbibliotekens strategiska planering.  
 
Vi undrar om ni har dokument motsvarande folk- och skolbibliotekens biblioteksplaner 
som ni skulle vilja ställa till förfogande för vår uppsats. 
 
Vi har besökt er webbplats och funnit strategiska dokument avseende högskolan. Vi är 
intresserade av att få veta om sådana dokument finns beträffande bibliotekets 
verksamhet samt om ni i så fall har möjlighet att skicka dem till oss via mail. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Therese Ohlsson  Madelene Ribbing  
S050180@utb.hb.se   S050169@utb.hb.se 
xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 3 Dokumentanskaffning 
 
Högskola Hemsida E-postat Svarat Bibliotek Lärosäte Strategi Plan 
bth  E S  L St  
gu H   B  St  
hik  E S   B* L St    
kau H   B L St P 
ki  E   L St  
kth  E   L St  
liu H   B  St P 
ltu  E S B L  P 
lu  E S B L St P 
mah  E S B L   
miun  E S  L   
mdh H   B L St P 
su H   B L  P 
slu H   B  St P 
umu H   B L St P 
uu  E S B L St  
vxu H   B L St  
oru  E S  L St  
chalmers  E S   B* L     
hhs  E      
hj H   B L St  
fhs  E   L   
dans  E S  L St  
ihs  E S  L St  
du  E S   B* L     
hb H   B L  P 
hig  E   L St  
hh H   B L St  
his H   B L St  
hkr  E S   B* L     
hgo  E      
hv  E   L St  
konstfack  E S   B* L    
kkh  E      
sh H   B L St  
esh  E S  L   
rkh  E S     
nhv  E S  L   
phs  E S     

 
Högskola: Enligt webbadressen. 
Hemsida: Funnit strategisk plan (SP)? 
E-postat: Skickat förfrågan? 
Svarat: Fått svar? 
Bibliotek: Finns SP för biblioteket? 
 

Lärosäte: Finns SP för högskolan? 
Strategi: Finns forsknings-/utbildnings? 
Plan: SP i vår undersökning? 
Bokstav/Bokstäver = Svar: Ja. 
* = Intern. 
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Bilaga 4 Analysresultat 
 
Högskola Lärosäte Strategi Organisation Information Kompetens Lokalitet 
bth       
gu - Bibl O  K  
hik       
kau  Bibl O I K L 
ki Bibl    K  
kth Bibl   I   
liu -      
ltu  -     
lu       
mah  -     
miun  -     
mdh  Bibl O    
su Bibl - O    
slu -      
umu Bibl  O   L 
uu Bibl Bibl O I K L 
vxu Bibl x O   L 
oru Bibl     L 
chalmers  -     
hhs - -     
hj  Bibl O    
fhs  -     
dans Bibl  O I K L 
ihs Bibl Bibl  I K  
du Bibl -  I   
hb Bibl -     
hig Bibl Bibl O I   
hh Bibl Bibl   K L 
his  x     
hkr Bibl -   K  
hgo - -     
hv       
konstfack  -     
kkh - -     
sh  Bibl    L 
esh  -     
rkh - -     
nhv  -     
phs - -     

 
Högskola: Enligt webbadressen. 
Lärosäte: Bibliotek i SP för högskolan? 
Strategi: Bibl. i forskn.-/utbildnings-? 
Organisation: Förekomst? 
Information: Förekomst? 
 

Kompetens: Förekomst? 
Lokalitet: Förekomst? 
Bokstav/Bokstäver = Svar: Ja. 
- = Dokument saknas. 
x = Dokument inscannat. 



Bilaga 5 Resultatredogörelse 
 
Universitet 
 
Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola förekommer varken i lärosätets utvecklingsplan eller i 
forsknings- och utbildningsstrategin. 
 
Göteborgs universitetsbibliotek förekommer fem gånger i lärosätets forsknings- och utbildningsstrategier. 
Den första träffen återfinns under rubriken "Ansvar för det livslånga lärandet" och av meningen före, "I 
ett framtida arbetsliv med höga krav på individens förmåga att möta förändringar, följa 
kunskapsutvecklingen och investera i livslångt lärande krävs god informationskompetens.", framgår att 
den rör informationskompetens: 
 

1 "Här har inte minst universitetsbiblioteket en viktig pedagogisk uppgift." 
 
Den andra, tredje och fjärde träffen hittas under rubriken "Bibliometri och rankning – verktyg för ökad 
kvalitet?" och gäller bibliotekets kompetens i kvalitetsarbetet: 
 

2 "Universitetsbiblioteket är ett viktigt kompetenscentrum när det gäller universitetets 
kvalitetsarbete bland annat genom  

 att med hjälp av sina publikationsdatabaser gup och gupea öka Göteborgs 
universitets synlighet internationellt 

 att aktivt arbeta med bibliometriska analyser och erbjuda service inom området 
 att medverka i bevakningen och diskussionen av nationella och internationella 

rankinglistor" 
 
Meningen mellan den andra och tredje träffen talar om att: "Bibliometri är en särskilt strategisk fråga i 
kvalitetsarbetet." 
 

3 "Genom att frågor om kvalitet i högre utbildning i allt större utsträckning relaterats till 
vetenskapliga publikationer och citeringar har Göteborgs universitetsbiblioteks 
kompetens inom området blivit allt viktigare att ta tillvara." 

 
Två meningar föregår den fjärde träffen: "Publikationer och citeringar är ofta förekommande delmått vid 
utarbetandet av de rankninglistor som blivit vanliga vid värderingar av kvaliteten hos enskilda 
universitet." och "De analyser som Göteborgs universitet hittills genomfört pekar på att det finns 
anledning till försiktighet vid tolkningen av sådana rankinglistor, eftersom de fungerar olika såväl inom 
som mellan olika vetenskapsområden.". 
 

4 "Universitetsbiblioteket ska därför genomföra studier inom några avgränsade fält i 
syfte att belysa hur forskningsrön inom olika vetenskapsområden återspeglas i olika slag 
av bibliometriska mått." 
 

Den femte träffen, som finns under rubriken "Fortsatt arbete för kvalitet och förnyelse", berör 
bibliotekets plats i organisationen:    

 
5 "Den strategiska planen 2007–2010, de här redovisade forsknings- och 
utbildningsstrategierna 2009–2012 samt nya kvalitetsindikatorer ger tydliga ramar för 
den årliga dialogen mellan universitetsledningen och fakulteterna, universitetsbiblioteket 
och den gemensamma förvaltningen." 

 
Biblioteket vid Högskolan i Kalmar förekommer varken i lärosätets vision och målområden avseende 
2012 eller i utbildnings- och forskningsstrategin. 
 
Karlstads universitetsbibliotek förekommer inte i lärosätets strategi för vision 2015, men 14 gånger i 
forskningsstrategin. Den första, tionde, elfte, trettonde och fjortonde träffen rör bibliotekets plats i 
organisationen. Den första återfinns under rubriken "INFORMATION OM FORSKNING OCH 
FORSKNINGSRESULTAT": 
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1 "Vi utvecklar en professionell organisation för att stödja strategin genom biblioteket, 
konferensservice, informationsavdelning." 

 
Den andra träffen hittas under rubriken "VETENSKAPLIG INFORMATIONS-FÖRSÖRJNING - EN 
STRATEGISK FRÅGA" och föregås av två meningar: "Vetenskaplig publicering är nu internationellt 
en strategisk fråga." samt "Kostnader för publicering via de stora vetenskapliga förlagen accelererar 
snabbt." 
 

2 "Många vetenskapliga bibliotek har problem att vidmakthålla prenumerationer." 
 
Deras förslag är att regeringen skall ta initiativ till en nationell strategi för den vetenskapliga 
informationsförsörjningen. Hänvisning görs till en skrivelse och rapport från Sveriges Universitets- och 
Högskoleförbund (SUHF). Den andra träffen gäller vetenskaplig informationsförsörjning precis som den 
fjärde och tolfte. De två sistnämnda påträffas dock under en annan rubrik ("KARLSTADS 
UNIVERSITETSBIBLIOTEK") liksom resterande förekomster. 
 

3 "KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK" 
 
4 "Bibliotekets verksamhet är ett viktigt instrument i universitetets strävan att alltid 
kunna försörja alla forskare, lärare, doktorander, studenter och allmänheten med aktuell 
internationell vetenskaplig information." 

 
Den femte träffen handlar om bibliotekets utbud:  

 
5 "Universitetsbibliotekets erbjudanden av vetenskaplig litteratur i olika former, böcker, 
tryckta och elektroniska vetenskapliga tidskrifter, databaser och elektroniska böcker är 
omfattande och väl använda." 

 
6 "Biblioteket erbjuder en väl integrerad, ändamålsenlig och vacker miljö utformad för 
ett aktivt lärande." 

 
Träff nummer sex respektive sju avser miljö och meningen däremellan berättar att: "De ca 1200 
studieplatserna och den rikliga tillgången på forskarrum och grupparbetsrum har blivit en utmärkt och 
eftersökt miljö, ett ”learning resource center”."  

 
7 "En omfattande användning av IKT gör att det virtuella biblioteket blir en verklighet." 

 
Den åttonde träffen berör bibliotekets pedagogik: 
 

8 "Biblioteket erbjuder också utvecklingsstöd till lärare som utvecklar distansutbildning 
med IKT-stöd." 
 

Den nionde träffen beskriver biblioteket som mötesplats: 
 

9 "Det sammanhållna biblioteket är ett led i strategin att skapa möten mellan människor 
och möten över ämnesgränser." 

 
Övriga fyra träffar rörande bibliotekets plats i organisationen (10, 11, 13 och 14) finns under rubriken 
"KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK", vilken utgör träff nummer tre. Den elfte träffen är i 
samma mening som den tionde, men inte på bibliotek utan på bibliotekarie eller närmare bestämt 
kontaktbibliotekarier: 

 
10, 11 "I det dagliga arbetet ska biblioteket ha nära kontakt med institutioner och ämnen 
genom en kader av kontaktbibliotekarier." 

 
"Dessa ansvarar för att utbilda doktorander och studenter i informationssökning.", enligt nästkommande 
mening som berör informationskompetens.  
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12 "Biblioteksarbetet ska utformas så att en långsiktig och strategisk vetenskaplig 
informationsförsörjning blir möjlig på alla nivåer." 

 
Meningen efter den tolfte träffen lyder: "Det innebär också att medverka till en effektivare och billigare 
vetenskaplig informationsförsörjning, t ex genom uppbyggnaden av ett system för elektronisk pub-
licering." Även den trettonde och fjortonde träffen, båda på bibliotek, ingår i en och samma mening: 

 
13, 14 "Bibliotekets strategiska vikt betonas genom att styrning och ledning av 
biblioteket är direkt kopplat till universitetets ledning." 

 
Karolinska Institutets universitetsbibliotek förekommer en gång i lärosätets dokument "KI 05, från mål 
till handling", men inte i forsknings- och utbildningsstrategin. Träffen utgör en av åtgärderna för att 
uppfylla den strategi som presenteras under rubriken "Främja stark ekonomi och god infrastruktur" samt 
gäller bibliotekets kompetens i kvalitetsarbetet:  
 

"• Förstärka bibliotekets roll i kvalitetsarbetet inom  utbildning och forskning" 
 
Kungliga Tekniska högskolans bibliotek förekommer två gånger i lärosätets utvecklingsplan, men inte i 
forsknings- och utbildningsstrategierna. Båda träffarna behandlar vetenskaplig informationsförsörjning 
och återfinns under rubriken "Infrastrukturen". Meningen före den första träffen meddelar att "Starka 
forskningsmiljöer har behov av nära samverkan med en effektiv vetenskaplig informationsförsörjning.". 
 

1 "Den snabba förändringen av hur vetenskapliga resultat publiceras, orsakade av 
informationsteknikens utveckling, ger biblioteken en förändrad roll." 

 
Den andra träffen föregås av meningen: "Forskningsinformationen fi nns idag tillgänglig vid forskarens 
arbetsplats." 
 

2 "Detta faktum förhindrar inte att informationsförsörjningens struktur har blivit alltmer 
komplicerad och att mängden information som forskaren skall förstå kräver helt nya 
kunskaper och kompetenser hos de bibliotek som arbetar med detta." 

 
Den efterföljs av klargörandet: "I detta ingår exempelvis metoder för datasökningar, arkiveringssäkerhet, 
meriteringsaspekter osv." (avseende informationskompetens).   
 
Linköpings universitetsbibliotek förekommer inte i lärosätets forsknings- och utbildningsstrategi. 
 
Luleå universitetsbibliotek förekommer inte i lärosätets strategi. 
 
Lunds universitets bibliotek förekommer varken i den strategiska planen för lärosätet eller i forsknings- 
och utbildningsstrategin. 
 
Bibliotek & IT vid Malmö högskola förekommer inte i lärosätets visionsdokument. 
 
Mittuniversitetets bibliotek förekommer inte i lärosätets utvecklingsplan. 
 
Mälardalens högskolas bibliotek förekommer inte i lärosätets visionsdokument, men en gång i forsknings- 
och utbildningsstrategin. Träffen beskriver bibliotekets stödfunktion. Den hittas under "Organisation" i 
avsnittet med "Ledning, styrning och utveckling – så här gör vi" som huvudrubrik: 
 

"Bibliotek och förvaltning utvecklas för att stödja akademierna." 
 
Stockholms universitetsbibliotek förekommer en gång i lärosätets långsiktiga plan. Träffen utgör ett av 
delmålen för att uppfylla de övergripande målen angående vetenskaplig informationsförsörjning, som 
presenteras under rubriken "FOKUSOMRÅDE – EKONOMI OCH INFRASTRUKTUR", och gäller 
bibliotekets plats i organisationen: 
 

"• Tydliga samarbetsformer och kommunikationsvägar skall finnas mellan 
kärnverksamheterna och universitetsbiblioteket." 
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Biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet förekommer inte i lärosätets forsknings- och 
utbildningsstrategi. 
 
Umeå universitetsbibliotek förekommer tre gånger i lärosätets utvecklingsprogram, men inte i 
utbildnings- och forskningsstrategierna. Den första träffen återfinns under rubriken "… skapa en 
rationell arbetsfördelning som ger maximala resurser till utbildning och forskning." och handlar om 
bibliotekets plats i organisationen: 
 

1 "Vi ska vidareutveckla Universitetsbiblioteket som en gemensam resurs, för att ge god 
tillgång till vetenskaplig information." 

 
Meningen som följer berör informationskompetens: "Genom utbildningsinsatser ska vi öka förmågan hos 
forskare, lärare och studenter att söka och värdera denna information." De båda andra träffarna gäller 
biblioteket som mötesplats och hittas under rubriken "… utveckla Umeå universitets campus." 
 

2 "Universitetsbiblioteket ska byggas ut och vidareutvecklas som en intellektuell 
mötesplats och en plats för lärande." 

 
3 "Läsesalar, seminariebibliotek och datasalar hålls öppna i största möjliga utsträckning." 

 
Uppsala universitetsbibliotek förekommer sex gånger i lärosätets mål- och strategidokument samt tre 
gånger i forsknings- och utbildningsstrategierna. Träff nummer ett, två, fem och sex i mål- och 
strategidokumentet rör bibliotekets plats i organisationen. Den första finns i förordet: 
 

1 "Det är också en uppgift för de ansvariga inom vetenskapsområden, fakulteter, 
institutioner, förvaltning och bibliotek att universitetets mål och strategier görs kända för 
alla medarbetare." 

 
Den andra utgör en av strategierna för att nå målen beskrivna under rubriken "Ett universitet för 
framstående forskning." 
 

2 "• stödja och utveckla bibliotek, databaser, laboratorier och annan infrastruktur som 
svarar mot olika forskningsbehov" 

 
Den tredje träffen berör informationskompetens och är en av strategierna för att nå målen som beskrivs 
under "Utbildning på grundnivå och avancerad nivå" i avsnittet med huvudrubriken: "Ett universitet för 
förstklassig utbildning": 

 
3 "• ge alla studenter goda kunskaper och färdigheter i informationssökning och 
biblioteksanvändning, IT-användning, muntlig och skriftlig kommunikation samt annan 
färdighetsträning" 

 
Den fjärde träffen gäller miljö och hittas under rubriken "Ett universitet i samhället": 
 

4 "Kulturutbudet i form av musikliv, museer, bibliotek och trädgårdar är en berikande 
tillgång för allmänhet, studenter och medarbetare." 

 
Under en annan rubrik, "En universitetsmiljö i utveckling", är den femte träffen ett av målen och den 
sjätte en av strategierna för att uppnå dem: 
 

5 "• Universitetsbiblioteket ska vara internationellt framstående." 
 

6 "• utveckla biblioteksverksamheten i takt med den tekniska utvecklingen och 
forskningens och utbildningens behov" 
 

I forsknings- och utbildningsstrategierna återfinns både träff A och B under rubriken "Strukturella och 
infrastrukturella förutsättningar". A rör bibliotekets plats i organisationen: 
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A "Nya kommunikationsnät samt en aktiv biblioteksutveckling hör till de insatser som 
gjorts för att möta nya behov hos forskare och studenter." 

 
B handlar om vetenskaplig informationsförsörjning och föregås av meningen: "Ett välutvecklat digitalt 
publiceringssystem håller internationell toppklass."  
 

B "Bibliotekets många enheter som centra för informationsförsörjning för forskning och 
utbildning har ambitionen att hålla ett brett bestånd av e-tidskrifter och 
referensdatabaser." 

 
Träff C är på biblioteks- och informationsvetenskap, som återfinns under rubrikerna: "Ett universitet 
med styrkan i bredden", "Bilden av Uppsala universitet i KoF07" samt "Vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap": 
 

C "Forskningsprofilen Samtidskritik och kulturanalys samlar humanistisk forskning inom 
framför allt tre områden: Filosofins historia och Centrum för genusvetenskap, vilka båda 
framgångsrikt har konkurrerat om externa medel, samt det mångvetenskapliga och 
internationella forskningsprogrammet Kultur, kreativitet och copyright inom Biblioteks- 
och informationsvetenskap, vilket ingår i ett EU-samarbete för att skapa mötesplatser 
mellan humaniora, juridik och samhällsvetenskap och som behandlar hur kreativitetens 
olika former och uttryck relateras till ägande och kontroll." 

 
Denna har ingen relevans för vår undersökning. 
 
Växjö universitetsbibliotek förekommer två gånger i lärosätets utvecklingsplan. (Forsknings- och 
utbildningsstrategin är inscannad, vilket gör dokumentet omöjligt att söka i med hjälp av dator). Den 
första träffen avser bibliotekets stödjande funktion: 
 

1 "Biblioteksverksamheten har en central roll som stöd för universitetets 
kärnverksamheter genom att organisera och förmedla vetenskaplig information." 

 
Meningen som följer rör vetenskaplig informationsförsörjning och berättar att: "Uppbyggnaden av 
priorite- rade forskningsmiljöer kräver särskilda resurser för såväl tryckta som elektroniska". Den andra 
träffen behandlar miljön: 
 

2 "Biblioteket skall även erbjuda stimulerande lärandemiljöer, såväl fysiska som 
virtuella." 

 
Örebro universitetsbibliotek förekommer en gång i lärosätets visionsdokument, men inte i forsknings- och 
utbildningsstrategierna. Träffen finns under "DET FJÄRDE VISIONSTEMAT Miljöer för möten" och 
av sammanhanget framgår att den framförallt gäller miljön: 
 

"Universitetsbiblioteket utgör i denna miljö ett na-turligt nav och har ett kvalificerat 
utbud av kunskapskällor och bibliografisk kompetens." 

 
Enskilda huvudmän 
 
Biblioteket vid Chalmers tekniska högskola förekommer inte i lärosätets strategi och vision. 
 
För Handelshögskolan i Stockholm har vi inte funnit några strategiska dokument att genomsöka. 
 
Biblioteket vid Högskolan i Jönköping förekommer inte i lärosätets dokument "Verksamhet och strategisk 
utveckling", men en gång i utbildnings- och forskningsstrategin. Träffen hittas under rubriken 
"Drivkrafter och stödjande verksamheter" och angår bibliotekets stödjande funktion: 
 

"Väsentliga stödjande funktioner som IT, bibliotek, lokalförsörjning, marknadsföring 
och information utvecklas i nära dialog." 
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Högskolor  
 
Anna Lindh-biblioteket vid Försvarshögskolan förekommer inte i lärosätets mission, vision och 
idéförklaring. 
 
Danshögskolans bibliotek förekommer 10 gånger i lärosätets strategiska plan, men inte i utbildnings- och 
forskningsstrategierna. Den första träffen utgör en av rubrikerna i innehållsförteckningen: 
 

1 "Biblioteket 12" 
 
Den andra träffen finns under rubriken "Lokaler":  
 

2 "Här ligger vårt bibliotek och här ligger vår scen." 
 
Av kontexten framgår att den gäller miljö. Exempelvis förtäljer styckets sista mening att: "Här möter våra 
studenter och personal en stimulerande miljö med många möjligheter till samverkan". Den tredje träffen 
utgör den första träffens motsvarande rubrik i dokumentet och härunder återfinns sex träffar: 
  

3 "Biblioteket" 
 
Den fjärde träffen anbelangar vetenskaplig informationsförsörjning: 
 

4 "Danshögskolans bibliotek är en nationell resurs och förser vår miljö med både 
konstnärlig och vetenskaplig informations- och kunskapsförmedling inom dans- och 
nycirkus- området." 

 
Träff fem, sex och sju har alla tre att göra med bibliotekets utbud: 
 

5 "Grunden för ett professionellt fungerande högskolebibliotek är att dess media 
synliggörs och tillgängliggörs för personal, studenter och allmänhet samt är organiserade 
på ett sådant sätt att de snabbt kan tillhandahållas på efterfrågan." 

 
6 "Bibliotekets media registreras i Libris." 

 
Mellan den sjätte och sjunde träffen kommer två meningar, vilka rör beståndsutveckling: "De olika 
utbildningarnas behov av media analyseras och en plan för beståndsuppbyggnad upprättas." samt "Video- 
och DVD-representation av dans och nycirkus prioriteras." 
 

7 "Vi utbildar i en visuell konstart som genom bibliotekets bestånd representeras i både 
teori och praktik." 

 
Både den åttonde och nionde träffen gäller informationskompetens: 
  

8 "Bolognaprocessen innebär att universitets- och högskolebibliotekens roll som 
pedagogisk institution ökar i betydelse, då krav på informationssökning och 
informationsvärdering (informationskompetens, IK) skrivs in i kursplaner." 

 
9 "Danshögskolans bibliotek tillhandahåller IK-utbildning." 

 
Den tionde träffen, som återfinns under rubriken "höst 2006", berör bibliotekets plats i organisationen:  
 

10 "• Upprättandet av en utvecklingsplan för biblioteket påbörjas" 
 
Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek förekommer två gånger i lärosätets visions-, mål- och 
strategidokument samt tre gånger i forsknings- och utbildningstrategin. De båda träffarna ingår i en och 
samma mening i visions-, mål- och strategidokumentet. De utgör en av delstrategierna för att uppnå de 
övergripande mål som har satts upp och rör beståndsutveckling: 
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1, 2 "10. GIH: s bibliotek skall genom ökad användning av modern informationsteknik 
och fortsatt utbyggnad av webbaserade resurser ytterligare befästa sin roll som nationellt 
ansvarigt bibliotek inom sitt specialområde - ett kunskapsnav för forskning, utbildning 
och utveckling inom idrott." 
 

I forsknings- och utbildningstrategin återfinns, under rubriken "STRATEGI/HANDLINGSPLAN FÖR 
FRAMTIDA FORSKNING", en mening närapå identisk med ovanstående så träff A och B motsvarar de 
båda träffarna ovan: 
 

A, B "GIH:s bibliotek ska genom modern informationsteknik och fortsatt uppbyggnad av 
webbaserade resurser ytterligare befästa sin roll som nationellt ansvarigt bibliotek inom 
sitt specialområde - ett kunskapsnav för forskning, utbildning och intresserad allmänhet." 

 
Träff C finns under rubriken "STRATEGIER/HANDLINGSPLAN FÖR FRAMTIDEN INOM 
UTBILDNINGEN" och behandlar informationskompetens: 
 

C "GIH:s bibliotek skall fortsatt ge studenterna kvalificerad undervisning i 
informationskompetens, för att på så sätt ge verktygen för sökandet av information för att 
bilda egen kunskap, viktigt för det fortsatta lärandet under yrkeslivet" 

 
Biblioteket vid Högskolan Dalarna förekommer en gång i lärosätets strategiska handlingsplan. Träffen 
hittas under rubrik "4.2 Utveckling av stödfunktionerna" och gäller beståndsutveckling: 

 
"Bibliotekets framsynta arbete för att göra alltfler och alltmer kvalificerade 
informationskällor tillgängliga via webben skall vidareutvecklas." 

 
Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås förekommer en gång i lärosätets strategiska plan. 
Träffen återfinns under rubrik "3.3 Högskolans i Borås roll i kunskapssamhället": 
 

"Speciellt två av högskolans områden ( biblioteks- och informationsvetenskap och det 
textila området) är mycket framträdande som nationella resurser." 

 
Den är på biblioteks- och informationsvetenskap istället för på bibliotek och därmed inte intressant för 
oss.  
 
Biblioteket vid Högskolan i Gävle förekommer två gånger i lärosätets visionsdokument samt en gång i 
forsknings- och utbildningsstrategierna. Båda förekomsterna i visionsdokumentet berör bibliotekets plats i 
organisationen och finns under rubriken "Vision för Högskolan i Gävle – ett universitet med hög och 
erkänd kvalitet": 
 

1 "Genom sin utvecklade utbildningsverksamhet, forskning och forskarutbildning, 
bibliotek och arbetsformer har Högskolan i Gävle blivit universitet." 

 
2 "Den väl ansedda utbildningsverksamheten, forskningen och forskarutbildningen bidrar 
tillsammans med vackra och ändamålsenliga lokaler, tillgänglig utrustning och 
tillvaratagen teknisk utveckling, ett utvecklat bibliotek, en god arbetsmiljö samt väl 
fungerande administrativt stöd till rekryteringen av studenter lärare, forskare och annan 
personal och till en effektiv verksamhet." 

 
I forsknings- och utbildningsstrategierna återfinns träffen under rubrik "11. Strukturella 
förutsättningar" och handlar om bibliotekets utbud: 
 

A "Ett nytt bibliotek på Campus-området invigdes i mars 2006 med god tillgång till 
litteratur i såväl pappers- som elektroniskt format, god tillgång till tysta läsplatser 
inklusive grupprum." 

 
Biblioteket vid Högskolan i Halmstad förekommer två gånger i lärosätets visionsdokument och tre gånger 
i grundutbildningsstrategin. Den första träffen i visionsdokumentet är i texten till omslagsbilden och rör 
bibliotekets miljö: 
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1 "Konstverket på bilden är en installation om cencurens historia placerad på 
högskolebiblioteket i Halmstad gjord av Hans Hamid Rasmussen" 

 
Den andra träffen behandlar informationskompetens och hittas under "STRATEGIER >> För akademin: 
utbildning" och talar om vad Högskolan i Halmstad skall göra: 
 

2 "• utveckla studenternas informationskompetens genom att tydligt integrera bibliotek 
och IT i utbildningen." 

 
Träff A i grundutbildningsstrategin återfinns under "Högskolans utbildningar:" med "Innovation och 
kreativitet" som huvudrubrik och gäller miljö: 
 

A "• sker i en kreativ och rik studiemiljö med god tillgång till utrustning, projektrum, 
laboratorier, bibliotek, studios, verkstäder och idrottshall." 

 
Träff B och C finns under rubriken "Aktiv kvalitet" eller närmare bestämt "• integrerad 
informationskompetens". Det är en av punkterna i en lista över vad "Utbildningarnas kvalitet garanteras 
och utvecklas genom:". Båda avser informationskompetens och följande stycke föregår dem: "Högskolan 
i Halmstad skall verka för att alla studenter utvecklar en god informationskompetens. Med 
informationskompetens avses förmågan att identifi era sitt informationsbehov, att identifi era och använda 
adekvata informationskällor som databaser och andra sökverktyg, samt förmågan till källvärdering.": 
 

B "Informationskompetens skall utvecklas och integreras i samtliga utbildningsprogram i 
samverkan mellan ansvarig lärare, studierektor och högskolebiblioteket, och finnas 
beskrivet i respektive kursplans lärandemål." 

 
C "Utöver detta ansvarar högskolebiblioteket för ytterligare utbildning i 
informationssökning, exempelvis för studenter på fristående kurser och för Högskolans 
personal." 

 
Biblioteket vid Högskolan i Skövde förekommer inte i lärosätets vision 2012. Utbildnings- och 
forskningsstrategin är inscannad, vilket gör dokumentet omöjligt att söka i med hjälp av dator. 
 
Biblioteket vid Högskolan Kristianstad förekommer en gång i lärosätets strategidokument. Träffen hittas 
under rubrik "2. Kontinuerlig pedagogisk förnyelse" där en strategi presenteras: 
 

"Använda biblioteket som en pedagogisk resurs" 
 
Den utgör en av åtgärderna och gäller bibliotekets pedagogik. 
 
För Högskolan på Gotland har vi inte funnit några strategiska dokument att genomsöka. 
 
Biblioteket vid Högskolan Väst förekommer varken i strategierna kopplade till lärosätets vision eller i 
forsknings- och utbildningsstrategierna. 
 
Biblioteket vid Konstfack förekommer inte i lärosätets vision.  
 
För Kungliga Konsthögskolan har vi inte funnit några strategiska dokument att genomsöka. 
 
Södertörns högskolebibliotek förekommer inte i lärosätets måldokument, men två gånger i forsknings- 
och utbildningsstrategin. Båda träffarna hittas under rubriken "Ett internationellt erkänt 
kunskapscentrum med stark förankring i Södertörn" och handlar om biblioteket som mötesplats: 
 

1 "Det nybyggda (och prisbelönade) biblioteket blir en naturlig samlings- och 
utgångspunkt för aktiviteter som skapar starkare sådana band." 

 
2 "Biblioteket, som är strategiskt beläget i gångstråket mellan Flemingsbergs station och 
Karolinska Universitetssjukhuset, är en mötesplats inte bara för studenter och forskare." 
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De eftersträvar en ökad samverkan med organisationerna i närheten samt knyter kontakter med den 
intresserade allmänheten. 
  
Enskilda utbildningsanordnare 
 
Biblioteket vid Ersta Sköndal högskola förekommer inte i dokumentet om lärosätet. 
 
För Röda Korsets Högskola har vi inte funnit några strategiska dokument att genomsöka. 
 
Övriga 
 
Biblioteket vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap förekommer inte i lärosätets verksamhetsidé.  
 
För Polishögskolan har vi inte funnit några strategiska dokument att genomsöka. 
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Bilaga 6 Insamlade dokument avseende högskolebiblioteken  
 
Göteborgs universitetsbibliotek http://www.ub.gu.se/ 
 
Mål för verksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek 
http://www.ub.gu.se/info/mal/malformuleringar041117.pdf 
 
Högskolan i Kalmar. Biblioteket http://www.hik.se/bibliotek/ 
 
2 interna dokument (Balanced Score Card, BSC)  
 
Karlstads universitetsbibliotek http://www.bib.kau.se/ 
 
Verksamhetsplan för Karlstads universitetsbibliotek 2006-2009 
http://www.bib.kau.se/?q=attachment/get/855 
 
Linköpings universitetsbibliotek http://www.bibl.liu.se/ 
 
Strategisk plan för informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010  
http://www.liu.se/polopoly_fs/1.5011!/informationsforsorjning.pdf 
 
Luleå universitetsbibliotek http://www.ltu.se/depts/lib/ 
 
Strategisk plan för universitetsbiblioteket/LRC.  
Utgör bilaga 3 i "Minnesanteckningar från första mötet i LRC-rådet, 2008-04-08" 
http://www.ltu.se/depts/lib/biblioteket/Minnesanteckningar_LRCrad_2008-04-08.pdf 
 
Lunds universitets bibliotek http://www.lub.lu.se/ 
 
Strategisk plan 2004-2006 
http://www.lub.lu.se/om-lub/strategiplan-2004-2006.html 
 
Malmö högskola. Biblioteket http://www.bit.mah.se/ 
 
Vision och mål för BIT:s verksamhet 
http://www.mah.se/templates/Page____12252.aspx 
 
Mälardalens högskolas bibliotek http://www.mdh.se/bib/ 
 
Målsättning och uppdrag 
http://www.mdh.se/bib/ombiblioteket/malsattning.pdf 
 
Stockholms universitetsbibliotek http://www.sub.su.se/ 
 
Långsiktig plan för Stockholms universitetsbibliotek 2007-2011 
http://www.sub.su.se/omsub/doc/langsiktigplan20072011.pdf 
 
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek http://www.bib.slu.se/ 
 

Strategidokument 2006 – 2009 
http://www.bib.slu.se/bibliotek/verksamhet/SLUB_strategidokument_aktuellt.pdf 
 
Umeå universitetsbibliotek http://www.ub.umu.se/ 
 

UB:s visioner och mål Universitetsbiblioteket - Umeå universitets centrum Visioner och mål 
http://www.ub.umu.se/ombiblioteket/UB_strategi.pdf 
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Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se/ 
 
Undervisning i litteratur- och informationssökning vid Uppsala universitetsbibliotek  
http://www.ub.uu.se/kurs/maldokument.cfm 
 
Växjö universitetsbibliotek http://www.bib.vxu.se/ 
 
UB:s handlingsplan för 2008 
http://www.vxu.se/bib/Handlingsplan%202008.pdf 
 
Chalmers bibliotek http://www.lib.chalmers.se/ 
 
Intern verksamhetsplan. 
 
Högskolan i Jönköping. Biblioteket http://www.hj.se/bibl/ 
 
Verksamhetsplan 2008 
http://www.bibl.hj.se/dokument/bibl/webb/verksamhetsplan_2008.pdf 
 
Högskolan Dalarna. Biblioteket http://www3.du.se/templates/CorePage____1472.aspx 
 
Intern verksamhetsplan. 
 
Högskolan i Borås. Biblioteket http://www.hb.se/bib/ 
 
Strategisk plan för Bibliotek och läranderesurser Högskolan i Borås gällande åren 2006 - 2008 
http://www.hb.se/org/orgdok/bibl/215-04-10.pdf 
 
Högskolan i Halmstad. Biblioteket http://www.hh.se/bibliotek 
 
Måldokument 
http://www.hh.se/bibliotek/ombiblioteket/maldokument.2762.html 
 
Högskolan i Skövde. Biblioteket http://www.his.se/ 
 
Måldokument 2000 
http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=7169 
 
Högskolan Kristianstad. Biblioteket http://www.hkr.se/default____925.aspx 
 
Intern verksamhetsplan. 
 
Konstfacks bibliotek http://www.konstfack.se/konstfack/jsp/polopoly.jsp?d=10&t=1 
 
2 interna dokument (Balanced Score Card, BSC)  
 
Södertörns högskolebibliotek  
http://webappl.web.sh.se/__C1256C8A0066623D.nsf/tmt.view/946B94BE2F950CA9C1256C8B00159F1
A 
 
Måldokument 
http://webappo.web.sh.se/C1256C930076603C/0/5258C0EEDF465CC2C125708C004E3929/$file/Maldo
kument.pdf 
 
2008-04-16 
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Bilaga 7 Insamlade dokument avseende lärosätena  
 
Lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning och 
forskarutbildning: 
 
Statlig huvudman 
 
Blekinge tekniska högskola Karlskrona http://www.bth.se/ 
 
Utvecklingsplan för BTH 2006-2011 
http://www.bth.se/for/styrdok.nsf/bilagor/92aFastst%C3%A4lld%20Utv%20plan%202006-
2011_pdf/$file/92aFastst%C3%A4lld%20Utv%20plan%202006-2011.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 
http://www.bth.se/for/styrdok.nsf/bilagor/Forsknings_och_utbildningsstrategi_faststalld_av_styrelsen_pd
f/$file/Forsknings_och_utbildningsstrategi_faststalld_av_styrelsen.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Göteborgs universitet http://www.gu.se/ 
 
Förändring för kvalitet och förnyelse Forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 
http://www.gu.se/digitalAssets/1039/1039508_Fus.pdf 
Sökt efter bibliotek, 5 förekomster! 
 
Högskolan i Kalmar http://www.hik.se/ 
 
Högskolan i Kalmar 2012 – vision och målområden 
http://www.hik.se/dokument/Dokumentarkiv/overgripande/vision.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Högskolan i Kalmar Utbildnings- och forskningsstrategi 2009-2012 
http://www.hik.se/dokument/Dokumentarkiv/forskning/forskningsstrategi%20HIK.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Karlstads universitet http://www.kau.se/ 
 
Strategi för vision 2015 
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F3188D167651AEF5TkN20FEB84/Vision2015broschyr.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Forskningsstrategi 2005 – 2008 - Karlstads universitet 
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F318871b8a32008BKvJ171351E/Forskningsstrategi.pdf 
Sökt efter bibliotek, 14 förekomster! 
 
Karolinska institutet Stockholm http://www.ki.se/ 
 
KI 05, från mål till handling 
http://ki.se/content/1/c4/03/89/KI05.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 
http://ki.se/content/1/c4/03/89/KI_Strategi_2009-2012.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
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Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Stockholm http://www.kth.se/ 
 
Utvecklingsplan Idag och imorgon 
http://www.kth.se/dokument/om/policies_planer/utvecklingsplan04.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
 
KTHs forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 
http://www.kth.se/internt/budget/Forskn_utbild_strat_2009-12.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Linköpings universitet http://www.liu.se/ 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi för Linköpings universitet 2009-2012 
http://www.liu.se/polopoly_fs/1.12693!/liu_fo_utbstrategi2009-2012.pdf  
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/ 
 
Strategi 2007-2011 
http://www.ltu.se/omltu/2.6216 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Lunds universitet http://www.lu.se/ 
 
Strategisk plan för Lunds universitet 2007-2011 
http://www5.lu.se/upload/regelverket/organisation/strategisk_plan_061218.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 
http://www.lu.se/upload/LUPDF/FUSslut_2009_2012.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Malmö högskola http://www.mah.se/ 
 
Malmö högskolas vision Där mångfald gör skillnad 2006-2015 
http://www.mah.se/upload/GF/dokument_mah/Visionsdokumentet.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Mittuniversitetet Sundsvall http://www.miun.se/ 
 
Mittuniversitetets utvecklingsplan 2004–2008 
http://www.miun.se/upload/forvaltning/REK/Utveckl.plan2004-2008.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Mälardalens högskola Västerås http://www.mdh.se/ 
 
Vision 2008 Mälardalens universitet ett förstahandsval till framtiden!  
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.147!visionsfolder.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi för Mälardalens högskola 2009-2012 
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.5427!utbildn%20o%20forskn%20%282%29.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Stockholms universitet http://www.su.se/ 
 
Stockholms universitet Långsiktig plan 2008-2012 
http://www.su.se/content/1/c4/51/31/LP_2008_12.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
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Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala http://www.slu.se/ 
 
Kunskap för en hållbar framtid SLU:s forsknings- och utbildningsstrategi 2009–2012 
http://www2.slu.se/omslu/2007/SLUstrategi071212.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Umeå universitet http://www.umu.se/ 
 
Utvecklingsprogram för Umeå universitet 2010 
http://www.ledning.umu.se/utvecklingsprogram.pdf 
Sökt efter bibliotek, 3 förekomster! 
 
Utbildnings- och forskningsstrategier vid Umeå universitet avseende perioden 2009–2012 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Uppsala universitet http://www.uu.se/ 
 
Mål och strategier för Uppsala universitet 
http://www.uu.se/node474 
Sökt efter bibliotek, 6 förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategier för Uppsala universitet 2009-2012 
http://www.uu.se/node19 
Sökt efter bibliotek, 3 förekomster! 
 
Växjö universitet http://www.vxu.se/ 
 
Utvecklingsplan för Växjö universitet 2005–2008 
http://leto.vxu.se/intranet/utvecklingsplan/utvplan2005-2008_full.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 
http://vxu.se/forskning/Forsknings%20o%20utbildningsstrategi%202009-2012.pdf  
Inscannat: Sökfunktion omöjlig. 
 
Örebro universitet http://www.oru.se/ 
 
Det unga universitetet för växande människor Vision för Örebro universitet 2015 
http://www.oru.se/oru/upload/Övrig%20verksamhet/Projekt/Visionsprojektet/dokumentation/VisionsFold
er.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategier för Örebro universitet 2009–2012 
http://www.oru.se/oru/upload/Avdelningar/Rektorskansli/Dokument/strategier/Forsknings-
%20och%20utbildningsstrategier.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Enskild huvudman 
 
Chalmers tekniska högskola Göteborg http://www.chalmers.se/ 
 
Strategi och vision 
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/mal_och_vision 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/ 
 
För Handelshögskolan i Stockholm har vi inte funnit några strategiska dokument. 
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Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/ 
 
Verksamhet och strategisk utveckling 
http://www.hj.se/doc/83 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Utbildnings- och forskningsstrategi 2009-2012 
http://www.hj.se/dokument/pdf/forskning/strategi_HJ.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning: 
 
Statlig huvudman 
 
Försvarshögskolan Stockholm http://www.fhs.se/ 
 
Mission, vision och idéförklaring 
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Vad-ar-Forsvarshogskolan/Mission-vision-och-
ideforklaring/ 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Danshögskolan Stockholm http://www.danshogskolan.se/ 
 
Strategisk plan Danshögskolan 2006-2012 
http://www.danshogskolan.se/dh/showdocument/documents/danshogskolan/strategisk_plan/strategisk_pla
n_danshogskolan_2006_2012_rev_juni_2007.pdf 
Sökt efter bibliotek, 10 förekomster! 
 
Utbildnings- och forskningsstrategier vid Danshögskolan 
http://www.danshogskolan.se/dh/showdocument/documents/danshogskolan/utbildnings_och_forskningsst
rategier/utbildnings_och_forskningsstrategier_vid_danshogskolan_web.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Stockholm http://www.ihs.se/ 
 
Vision, mål och strategidokument 
http://www.gih.se/upload/979/GIH-vision-mål-strategier-051005-slutgiltig.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningstrategi 2009-2012 
http://www.gih.se/upload/979/Forsknings-%20och%20utbildningsstrategi%202009-2012.pdf 
Sökt efter bibliotek, 3 förekomster! 
 
Högskolan Dalarna Falun http://www.du.se/ 
 
Strategisk handlingsplan 2008-2010 
http://www.du.se/pages/4106/Strategisk%20handlingsplan%202008-10.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Högskolan i Borås http://www.hb.se/ 
 
Strategisk plan för Högskolan i Borås 2006 - 2008 
http://www.hb.se/org/orgdok/org/StrategiskPlan2006-080505191.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
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Högskolan i Gävle http://www.hig.se/ 
 
Vision för Högskolan i Gävle – ett universitet med hög och erkänd kvalitet 
http://www.hig.se/allmant/vision_99.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 
http://www.hig.se/rekt_kansli/styrdokument/FoUstrategier2009-2012.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 
 
Högskolan i Halmstad Visionsdokument 2004-2008 
http://www.hh.se/download/18.3e6aa0ee11663924bae80007116/visionsdokument2004-2008.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
  
Grundutbildningsstrategi 2006-2008 
http://www.hh.se/download/18.3e6aa0ee11663924bae80005823/grundutbildningsstrategi2006-2008.pdf 
Sökt efter bibliotek, 3 förekomster! 
 
Högskolan i Skövde http://www.his.se/ 
 
Vision 2012 
http://www.his.se/upload/Vision2012.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Utbildnings- och forskningsstrategi 2009-2012 
http://www.his.se/upload/Dokument/Fun/Styrdokument/Gemensamma%20omraden/forskn_utb_strat_200
9_2012.pdf 
Inscannat: Sökfunktion omöjlig. 
 
Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/ 
 
Strategi 2012 – från ord till handling 
http://www.hkr.se/upload/CENTRALT/doc/styrdokument/maldokument/Strategi%202012.pdf 
Sökt efter bibliotek, 1 förekomst! 
 
Högskolan på Gotland Visby http://www.hgo.se/ 
 
För Högskolan på Gotland har vi inte funnit några strategiska dokument. 
 
Högskolan Väst Trollhättan http://www.hv.se/ 
 
På väg mot 2015, strategier kopplade till högskolans vision 
http://www.hv.se/extra/measurepoint/index.cgi?module_instance=3&name=På%20väg%20mot%202015,
%20strategier%20kopplade%20till%20högskolans%20vision%20(pdf)&url=/dynamaster/file_archive/07
0515/59f5584bbae078aac340f7e4afc57703/strategier%5fwebb.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategier för Högskolan Väst 2009-2012 
http://www.hv.se/extra/measurepoint/index.cgi?module_instance=3&name=Forsknings-
%20och%20utbildn.strat&url=/dynamaster/file_archive/080124/9daa27ab22b25b69504c09a0b9da5dc7/F
orsknings%2d%20och%20utb%20strat.pdf 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
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Konstfack Stockholm http://www.konstfack.se/ 
 
Vision 
http://www.konstfack.se/konstfack/jsp/polopoly.jsp?d=10&t=1 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Kungliga Konsthögskolan Stockholm http://www.kkh.se/ 
 
För Kungliga Konsthögskolan har vi inte funnit några strategiska dokument. 
 
Södertörns högskola Huddinge http://www.sh.se 
 
Mål 
http://webappo.web.sh.se/C1256C93007503ED/tmt.view/F2BBDCAF595A6563C1256CA9002FC7CA?
open&ref=/C1256C8A0066623D/E6F53C7A175B1DC9C1256C95003D14EE 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Forsknings- och utbildningsstrategi för Södertörns högskola 
http://webappo.web.sh.se/C1256C9300756F52/0/860DBDB98DA09F7AC125740B0032A810/$file/forsk
n_o_utbildningsstrategi.pdf 
Sökt efter bibliotek, 2 förekomster! 
 
Enskild huvudman 
 
Ersta Sköndal högskola Stockholm http://www.esh.se/ 
 
Om Ersta Sköndal högskola 
http://www.esh.se/hogskolan/ 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Röda Korsets Högskola Stockholm http://www.rkh.se/ 
 
För Röda Korsets Högskola har vi inte funnit några strategiska dokument. 
 
Övriga: 
 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap http://www.nhv.se/ 
 
Vår verksamhetsidé 
http://www.nhv.se/customer/templates/InfoPage____11.aspx?epslanguage=SV 
Sökt efter bibliotek, inga förekomster! 
 
Polishögskolan http://www.phs.se/ 
 
För Polishögskolan har vi inte funnit några strategiska dokument. 
 
2008-04-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


