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Abstract 
 
In this paper we have chosen to work with both the background to the Library Act § 
7a and followed the process of creating the library plan of Helsingborg City Library. 
We have tried to follow the process through the public text documents that are 
available.  
   
We start by giving a background to the library act and its additional § 7a. Then we 
give a recap of the emergence of the modern public libraries in Sweden during the last 
century until today.  
 
When the working group at the City Library in Helsingborg was working with the 
library plan, they had to take in count the strategic goals set up by Region Skåne, 
since Helsingborg is place in that area.  
 
We then present the contents in the library plan of Helsingborg City Library. The next 
step in this paper covers the survey where we review the answers given by the team 
behind the library plan of Helsingborg City Library. 
 
The next step in this paper covers the survey where we review the answers given by 
the team behind the library plan of Helsingborg City Library. In our thesis, we assume 
that the knowledge is based on the pre-understanding we gain in the subject. We 
chose to see this process as a hermeneutic circle and we are trying to see whether we 
can recover Audun's overall points in the answers given in the survey.  
 
The thesis ends with a concluding discussion of our results and our problem, and 
makes proposals for future research.  
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1.  INLEDNING 

1.1 Problemställningens bakgrund 
  
Förståelse för det samhälle vi lever i, för såväl historiska sammanhang som för nuet, är också 
en förutsättning för vår medverkan i den demokratiska processen.” (Boken i tiden SOU 
1997:141, s. 24). 
  
Vi har alla upplevelser och tankar kring hur ett bibliotek ska fungera och vara. För de allra 
flesta är upplevelserna på biblioteket positivt och ger en skön känsla inombords. Men det 
finns även de som inte riktigt har fått den plats på biblioteket som de borde få. I det läget 
börjar man så smått fundera kring hur ett biblioteks verksamhet är uppbyggd och vad det är 
som avgör och styr hur verksamheten ser ut. 
  
Vår ursprungsidé för uppsatsen var att se om det gick att följa den politiska gången, från 
motion till lagförslag och undersöka vad det politiska styrdokumentet egentligen betyder för 
den dagliga driften i ett bibliotek. Den tanken har vi hållit fast vid, men det visade sig då vi 
började undersöka dokumenten angående biblioteksplaner på kommunalnivå, att 
dokumentationen var ganska mager. Vi har vid ett flertal tillfällen fått tänka om, men i grund 
och botten är den föreliggande uppsatsen ett försök att följa den politiska gångens funktion 
ute på biblioteket. 
  
När bibliotekslagen infördes den förste januari 1997 (Bibliotekslagen 1996:1956) blev det lag 
på att alla kommuner måste ha ett bibliotek. I och med det blev alla medborgare garanterad 
rätt till biblioteksverksamhet i någon form av närhet. Bibliotekslagen infördes efter en längre 
tids diskussioner om dess vara eller inte vara. Detta dokument är det senaste statliga 
dokument som har som uppgift att styra verksamheten på ett bibliotek. Innan lagen infördes 
har ett antal biblioteksförfattningar skrivits men det är först nu som en lag har tillkommit. 
Sveriges första biblioteksförordning om statsanslag till folkbibliotek tillkom 1905. Svenska 
sällskapet för nykterhet och folkuppfostran hade gjort ett yttrande som ledde till en 
proposition, som föranledde biblioteksförordningen. I yttrandet menade sällskapet att 
folkbibliotekens syfte skulle vara uppfostrande (Torstensson, Magnus 1996. Att analysera 
genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser 
med USA, s. 112.). 
  
Att lagen kom till är kontroversiellt i sig med tanke på att verksamheten på biblioteken står 
under kommunal regi ej statlig regi. I och med lagen är det staten som bestämmer över vad för 
riktlinjer som kommunerna måste följa. Syftet med lagen var att garantera avgiftsfria lån och 
bibehålla ett nätverk som knyter ihop biblioteken i Sverige.  
  
Verksamheten i biblioteken varierar från kommun till kommun och det är flera faktorer som 
spelar in när helheten byggs upp. Det är just denna variation mellan olika bibliotek som ligger 
till grund för tillägget till lagen, som gjordes den förste januari 2005, då 7 a§ (Lag 2004:1261) 
lades till och infördes i bibliotekslagen. När denna paragraf skrevs in i lagen innebar detta 
tillägg att alla kommuner och landsting i hela landet måste skriva biblioteksplaner för sina 
verksamheter. Hur biblioteksplanen ser ut är upp till varje kommun och bibliotek. I denna 
uppsats ser vi på biblioteksplanen som för det första ett politiskt dokument, där upprättandet 
av en biblioteksplan är ett lagstadgat krav på biblioteken. För det andra, ser vi 



 6

biblioteksplanen som ett viktigt arbetsdokument för personalen, ett styrdokument för den 
verksamhet som man skall följa så att gemensamma mål och tankar kring verksamheten blir 
tydliga för samtliga medarbetare. 
  
Vi har valt att närmare studera Helsingborgs stadsbibliotek, som under 2007 fick sin första 
biblioteksplan. Anledningen till att vårt val av plats föll på Helsingborg, och dess 
stadsbibliotek, är att den är en mellanstor svensk stad (Sveriges 9:e största kommun) som 
under de senaste 10 åren har bytt kommunalt styre vid varje val. Samtidigt har 
stadsbiblioteket byggts om och de har en aktiv, utåtriktad verksamhet. 
  
Efter att ha arbetat med den första delen av uppsatsen, kom vi fram till att det behövdes en 
slags återknytning eller verklighetsförankring. Efter att ha studerat de politiska dokument som 
föranledde Helsingborgs biblioteksplan, insåg vi att uppsatsen skulle få ytterligare en 
dimension om vi kunde få ta del av de tankar som föranlett hur planen kom att bli. Vi beslöt 
oss för att göra en enkät med den personal som har varit med och framarbetat Helsingborgs 
biblioteksplan. Valet av informanter föll sig naturligt, det kändes som om det var personerna 
som utarbetat den plan som föreligger idag som var intressanta att få synpunkter av. 

1.2 Problemställning och syfte 
Vårt syfte med denna uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap är att göra ett 
nedslag i bibliotekets vardagliga drift. Vi vill genom att mot bakgrund av bibliotekslagen och 
med 7a§ om biblioteksplanen, se hur ett bibliotek arbetar med den som styrdokument. Med 
denna bakgrund tänker vi utgå från följande frågeställningar: 
  
•  Hur har biblioteksplanen vuxit fram?  
  
Den första frågan handlar om hur biblioteksplanen har vuxit fram, från det att lagen trädde i 
kraft tills den var genomförd på biblioteket. Denna fråga är en mer övergripande fråga. Vi vill 
med denna fråga se hur den politiska gången har genomförts, samt bakomliggande argument 
för att ett detaljerat styrdokument behövs i den dagliga driften på bibliotek. När vi hade 
formulerat vår första fråga, insåg vi att det var av vikt att se hur en biblioteksplan fungerade 
som ett arbetsdokument på en arbetsplats. Uppsatsens andra fråga blev därför: 
   
• Vilka effekter har arbetet med biblioteksplanen fått för Helsingborgs bibliotek och för de 

personer har som arbetat fram planen? Vilka mål har de satt upp och hur upplever de att 
implementeringen av biblioteksplanen har fungerat? 

  
Vår andra fråga är direkt kopplad till Helsingborgs bibliotek och vi vill genom den göra en 
närstudie på och ge ett faktiskt exempel på hur arbetet med en biblioteksplan kan se ut. 
 

1.3 Metod och material 
Denna uppsats består av två delar. Dessa två delar har fallit sig naturligt, då de hjälper oss att 
besvara våra två frågor. Då vår uppsats består av textbaserat material, samt en enkät har vi 
använt oss av såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Det har varit svårt att hitta en metod som 
vi skulle kunna arbeta med genomgående i båda delarna, därför har det blivit nödvändigt att 
använda sig av olika teoretiska ingångar till materialet. I detta kapitel, samt följande kommer 
vi att närmare presentera hur vi har tänkt när vi har arbetat med materialet. 
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För att besvara vår första fråga, använder vi oss av bakgrundsmaterial som är baserat på texter 
som rör bibliotekslagen och paragrafen om biblioteksplaner. Vi försöker ge en analys av hur 
folkbiblioteken har vuxit fram, historiskt, till den verksamhet det har idag. Detta för att vi 
skall kunna förstå vad som ligger bakom framväxten av bibliotekslagen.  
  
Våra huvuddokument för denna uppsats är bibliotekslagen och Helsingborgs biblioteksplan. 
Helsingborgs biblioteksplan antogs i mars 2007 och var resultatet av två års arbete och 
diskussioner. Biblioteksplanen för Helsingborg har ett 10-årsperspektiv och ska ses som en 
färdriktning med långsiktiga mål, som måste kompletteras av en handlingsplan med tydliga 
och tidsatta mål. Handlingsplanen skall arbetas fram gemensamt, men det påpekas i den att 
planen inte ska uppfattas som eller får utvecklas till betungande arbetsuppgifter vid sidan av 
de ordinarie. Istället är det ett naturligt inslag i ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
(Helsingborgs biblioteksplan 2006, s. 1).  
  
Vår uppsats är till stora delar baserad på textdokument. Som tidigare nämnt är våra primära 
källor bibliotekslagen och Helsingborgs biblioteksplan. Utöver dessa två dokument kommer 
vi också kort gå in på Region Skånes biblioteksplan vilket också påverkar verksamheten på 
Helsingborgs bibliotek. Vi har även använt oss av olika politiska dokument som vi fann via 
stadsarkivet i Helsingborg. I det första avsnittet av uppsatsen, som primärt är baserad på 
skrivna dokument, använder vi oss av kvalitativ idéanalys, en närgranskning av texten och 
dess betydelse för de som skall tolka dess innehåll.  
   
När vi valde att arbeta med textbaserade dokument, hade vi till en början tänkt oss att en nära 
läsning skulle ge oss svar på våra frågor. Detta visade sig inte vara så enkelt. Vi fann ett stort 
stöd i att se till de offentliga handlingar som vi kunde hitta på regeringens hemsida, men för 
att kunna analysera dokumenten krävdes det att vi kunde hitta den röda tråden. Efter ett visst 
sökande fann vi att den hermeneutiska cirkeln, på ett tydligt sätt kunde åskådliggöra det 
kretslopp som politisk dokumentation handlar om.  
  
Inom hermeneutiken vill man skapa förståelse och mening av olika fenomen. Begreppet 
mening används både om mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga aktiviteter, 
meningsfulla fenomen måste kunna tolkas för att kunna förstås (Gilje och Grimen 2007, s. 
171). I vår uppsats vill vi ta reda på hur Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan har vuxit 
fram. Denna process har föregåtts av arbete av en grupp människor knutna till biblioteket. Vi 
vill försöka följa deras arbete genom de texter som finns och den plan som arbetet resulterade 
i. 
  
En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar, vi möter aldrig något fenomen förutsättningslöst, utan bedömer det utifrån de 
förkunskaper vi har (Gilje Grimen 2007, s. 179). I arbetet med denna uppsats, har vi hela 
tiden utökat våra kunskaper, genom att analysera nya textdokument, kring arbetet av 
tillkomsten av Helsingborgs Stadsbiblioteks plan specifikt, men även dokument som kom före 
arbetet med just den biblioteksplanen. 
  
En viktig tanke inom hermeneutiken är att den betecknar förhållandet att all forskning består 
av pågående rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse. 
Hur delen skall tolkas är beroende på hur helheten tolkas och hur helheten tolkas är beroende 
på hur delarna tolkas (Gilje & Grimen 2007, s. 187). Man talar här om motiverings-
sammanhang, där den ena tolkningen, som kan motiveras, bygger på det nästa. Detta brukar 
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förklaras som en cirkelformad eller spiralformad process, den hermenutiska cirkeln. Vi tänker 
oss en cirkel i vår uppsats, där utgångspunkten startar med bibliotekslagens tillägg §7a. 
  
Lagtexten i sig ger inget förslag till hur den skall tillämpas, den fastslår ett krav som åligger 
den som omfattas av lagen, i detta fall biblioteken, att efterleva. Utgångspunkten i den cirkel 
som denna uppsats formar är vår förförståelse, för hur §7a i bibliotekslagen uppkom och 
sedan hur den kom att utformas på Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan. Vi bygger 
vårt resonemang kring §7a som uppmanar samtliga kommuner till att göra en biblioteksplan, 
vi följer hur bakomliggande dokument och sammanträdesprotokoll leder fram till 
Helsingborgs stadsbiblioteks plan och slutligen har vi i enkätform tillfrågat den personal som 
var med och utformade dokumentet hur de ser på arbetsgången samt implementeringen. Detta 
är en process som skulle kunna fortsättas. 
   
Vi anser att den hermeneutiska cirkelns kretslopp illustrerar de dokument vi följer. Med §7a i 
bibliotekslagen som utgångspunkt, som ålägger biblioteken att ha en biblioteksplan, så avses 
det inte att det skall vara ett statiskt dokument utan något som revideras med jämna 
mellanrum. Folkbiblioteken i dag har flera uppgifter att fylla för dess användare, dessa 
uppgifter förändras i takt med samhället, därför måste även biblioteksplanen förändras för att 
möta omgivningens krav. Vid varje revision av biblioteksplanen, så startar arbetsprocessen 
om, man förnyar, förkastar och reviderar, ett nytt varv i den hermeneutiska cirkeln startar.  
  
 

 
 
  
Vår tanke initialt var att se om man kunde följa processen med ett politiskt dokument, från 
idé, tanke, handlingsplan, lagförslag till konkret lag, samt vilka effekter detta kunde ha i en 
verksamhet. När vi började arbeta med våra problemställningar, blev det naturligt att 
uppsatsens andra fråga skulle handla om hur §7a hade haft för konsekvenser på ett bibliotek. 
Vi valde Helsingborgs stadsbibliotek. När vi började försökte vi se om vi kunde följa hur 
Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan hade vuxit fram, endast genom att läsa de 
politiska dokument som fanns skrivna, visade det sig att det var nästintill omöjligt, eftersom 
det inte fanns speciellt mycket nedtecknat. Vi diskuterade mycket hur vi skulle gå till väga för 



 9

att kunna gå vidare i vårt uppsatsarbete och hur vi skulle kunna se hur arbetet med 
biblioteksplanen vid Helsingborgs Stadsbibliotek hade sett ut. Vi kom fram till att eftersom vi 
hade beslutat oss för att arbeta med textdokument, så ville vi fortsätta arbeta med det. Vi 
valde att göra enkäter och inte intervjuer, då vi ansåg att det var den form som mest följde vår 
ursprungsidé om uppsatsens form. Vår initiala tanke att följa den politiska gången via 
dokumenten, från tanke, via lag till verksamhetsdokument, skulle på så sätt bli tydligare och 
mer intressant. Vi har fortsatt att arbeta enligt denna grundtanke i uppsatsen, vi vill se om det 
går att följa den politiska gången genom dokumenterad text och det har bitvis varit svårt. 
Mycket som man som utomstående anser borde finnas styrkt i protokoll, finns helt enkelt inte 
nedtecknat. Vi insåg allt eftersom uppsatsen växte fram att vi behövde göra en närstudie av 
vad som hade hänt med Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan, under själva 
arbetsprocessen, men även hur de som hade varit med hade tänkt och hur det hade blivit efter 
det att arbetet med planen var klart. 
  
När vi började skriva uppsatsen var tanken att vi inte alls skulle göra någon enkät eller 
intervju. Vi utgick från att den information och det skriftliga material som vi fick fram, skulle 
vara tillräckligt för att kunna följa den politiska gången, bakom framväxten av lagen om 
bibliotekslagen. Vi förutsatte även att arbetet med Helsingborgs Stadsbiblioteks 
biblioteksplan skulle vara väldokumenterat. 
  
När vi samlade in och började arbeta med våra källor insåg vi att det fanns en rad frågor som 
vi inte skulle kunna få svar på om vi inte ställde direkta frågor till de som arbetade med 
framtagandet av biblioteksplanen. Vi upplevde även att uppsatsen skulle bli mer förankrad i 
det dagliga arbetet, ute på biblioteket om vi gjorde det.  
  
Efter en hel del diskussioner valde vi att göra en enkät, framför intervjuer. Vi bestämde oss 
för att göra en enkät för de personer som hade arbetat med att ta fram och formulera 
Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan. Totalt var det fjorton personer. Av dessa fjorton, 
var det endast sju stycken som svarade. Tre personer hade slutat på sin arbetsplats eller bytt 
arbete inom organisationen. Enkäten besvarades anonymt av våra informanter. 
  
Eftersom det endast var hälften som svarade, kan man knappast se det som ett heltäckande 
material om framtagandet av Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan. Trots det vill vi i 
uppsatsen presentera det material vi fick fram, då det kan ses som en intressant presentation i 
detta sammanhang.  
  
Valet av informanter föll sig ganska naturligt för oss, vi ville se vad bibliotekspersonalen som 
varit med i arbetsgruppen hade utgått ifrån när de formade biblioteksplanen, hur de hade 
uppfattat arbetsgången och hur det hade blivit efter det att man började implementera den 
fastställda planen i det dagliga arbetet. Enkäten har endast riktat sig till den personal som satt 
med i arbetsgruppen vid framtagandet av biblioteksplanen, inte till alla anställda på 
Helsingborgs Stadsbibliotek. Anledningen till att vi inte har utökat vår undersökning till att 
innefatta all personal, är att vi ville undersöka om arbetsgruppen ansåg att deras ursprungliga 
visioner och föreställningar återspeglades i resultatet av implementeringen av 
biblioteksplanen. Eftersom det inte fanns tydliga textdokument i vilka man kunde följa hur 
diskussionerna vid framtagandet av biblioteksplanen hade gått, ville vi se om våra 
informanter, som själva hade deltagit aktivt i arbetet bakom planen ansåg om det (när enkäten 
gjordes) motsvarade de bakomliggande tankar som de hade utgått ifrån.  
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I denna uppsats har vi valt att inte intervjua användarna av biblioteket, utan hålla oss till den 
bakomliggande dokumenteringen av Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan. Det är vår 
avsikt att se till de personer som var drivande vid framtagandet av dokumentet och hur de 
uppfattade att det blev och om det är ett viktigt arbetsdokument. Det är inte vår avsikt att se 
det ur låntagarperspektiv.   
  
När vi gjorde enkäten, höll biblioteksplanen fortfarande på att implementeras i det dagliga 
arbetet. På vissa frågor är det tydligt att bibliotekspersonalen har diametralt olika åsikter om 
hur den initiala idén med planen kan implementeras i arbetet. Vi finner det ytterst intressant, 
eftersom om man utgår från den bild som tydliggörs i Kulturnämndens protokoll, så verkar 
det som att arbetsgruppen har haft en tydlig kanon i arbetet, medan i svaren i vår enkät så 
uppstår det en dissonans mellan biblioteksplanen och det dagliga arbetet.  
  
Metodmässigt vill vi se om vår förförståelse stämmer med det som enkäten visar. Slutligen 
vill vi analysera detta. Likt den hermeneutiska cirkeln, skulle denna analys kunna pågå i all 
evighet, men vi väljer att endast låta den gå ett varv. Annars skulle det lätt kunna bli en 
avhandling eller ytterligare en uppsats. Om vi hade valt att göra djupintervjuer istället för att 
göra enkäter hade det förmodligen materialet blivit så stort att vi hade haft svårt att hantera 
det i detta format och sammanhang. 
  
Vi har valt att använda oss av enkäter, då vi tror att detta kan ge en mer heltäckande bild av 
våra frågor än vad enstaka djupintervjuer skulle ha gjort. En av våra ursprungstankar med att 
göra en enkät var också att det skulle bli lättare för oss att granska dem, om vi endast hade 
svaren i pappersform och inte hade träffat informanterna. De personer som har svarat på vår 
enkät ingick i den grupp som arbetade fram Helsingborgs första biblioteksplan. Det var en 
liten grupp och man kan självklart ställa sig frågor huruvida dessa personers enkätsvar kan ses 
som ett tillfredsställande underlag för att kunna dra några slutsatser. Därtill kommer det att vi 
som sagt inte har träffat dessa personer personligen. Eftersom vi initialt bestämt oss för att 
göra en textbaserad studie kändes det därför mest naturligt att även närstudien av hur arbetet 
bakom biblioteksplanerna såg ut, var textbaserad. 
   
Vi ansåg att en strukturerad enkät var det bästa sättet att få svar på de frågor vi hade. Runa 
Patel och Bo Davidsson (1998) skriver i sin bok "Forskningsmetodikens grunder - att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning" att när man arbetar med intervjuer och enkäter 
måste man tänka på två viktiga aspekter standardisering, det vill säga hur mycket ansvar som 
den som intervjuar/gör enkäter har, och strukturering och med det menar de hur fria frågorna 
är som formuleras för informanten (Ibid. s. 60-61). Vi bestämde oss för att ge informanterna 
sex svarsalternativ, men vi erbjöd dem även att kommentera sina svar i e-postform. När vi 
hade fått klartecken att vi fick skicka ut enkäten till de berörda personerna på Helsingborgs 
Stadsbibliotek, så utgick vi ifrån att de skulle kommentera sina svar. Detta visade sig vara en 
total överskattning från vår sida.  
  
I uppsatsen Biblioteksplaner - en möjlig väg till förändring? En komparativ studie med 
biblioteksplaner i tre kommuner ur ett nyinstitutionellt perspektiv, skriver Kiersti Larsson och 
Henrik Svensson (2007) att en av nackdelarna med att de gjorde djupintervjuer av 
bibliotekspersonal, var att de endast fick respondenternas subjektiva uppfattningar till hur 
organisationen såg ut innan biblioteksplanerna (s. 32). När vi bestämde oss för att göra 
enkäter var detta just en av de fällor som vi hoppades kunna undvika, vi trodde att man med 
enkäter kunde skapa ett underlag som vi opersonligt kunde granska, eftersom 
svarsalternativen var givna. Det kan ibland ses som en nackdel att man genom en enkät 
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föregår respondentens svar, men vi återkommer till dessa problem i kapitlet om enkäterna. Låt 
oss här tydliggöra att trots att vi lade ner stor omsorg på frågorna och svarsalternativen till vår 
enkät, så finns det svårigheter när man försöker att vara övertydlig. Om vi hade gjort om vår 
enkät idag, hade den förmodligen sett annorlunda ut eftersom vi idag har fått ytterligare 
förförståelse i vårt ämne. Man kan kanske se det som en ytterligare dimension till vår 
hermeneutiska tolkning. Vi återkommer till detta kapitel 8.2 Förlag till vidare forskning. 
  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
När vi sökte efter någon teori som vi skulle kunna använda i uppsatsen för att tolka vår enkät, 
var vårt mål att hitta en modell som kunde hjälpa oss och stödja vår idé om biblioteksplanen 
som ett arbetsredskap. Målet med att ha en välformulerad och planerad biblioteksplan är att de 
som använder den i sitt arbete skall eftersträva de krav som är uppsatta för verksamheten. På 
så sätt tydliggörs bibliotekens roll och funktion. I Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan 
arbetar man specifikt med vissa målgrupper i samhället. Vi ville hitta en modell som 
tydliggjorde att biblioteksplanens riktlinjer speglade de uppsatta målgruppernas behov.  
  
När vi formulerade frågorna eller snarare påståendena, i vår enkät, utgick vi från innehållet i 
Helsingborgs biblioteksplan. I den fanns det ganska naturliga uppdelningar och det var dessa 
vi försökte komma belysa och återspegla. Vi valde att göra en enkät med sex svarsalternativ, 
detta för att förhindra våra informanter från att svara enligt principen” den gyllene 
medelvägen”. Vi ville istället den svarande valde sida även om det bara var en vag anvisning 
om vad personen tyckte i de olika frågorna.  
  
Vi delade in enkäten i några skilda avsnitt där fokus låg på tre områden, arbete för att 
förbättra barn och ungdomars uppväxt, arbetet för att skapa förutsättningar för ett hälsosamt 
åldrande samt arbetet för att aktivt motarbeta arbetslöshet, utöver dessa områden hade vi en 
avdelning i enkäten som berör biblioteksplanen som arbetsdokument och det sista avsnittet 
berörde andra frågor som togs upp i biblioteksplanen.  
  
I Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes 
bilder (2001), skriver Ragnar Andreas Audunson att folkbiblioteket är till för användarna. De 
får resurser och ramlagar från politikerna, medan bibliotekarierna har ansvaret för att 
producera tjänsterna. Användarna, politikerna och bibliotekarierna är därmed de tre centrala 
intressenterna i förhållande till folkbiblioteket (Audunson 2001, s.206). Audunson menar att 
den miljö som människor och organisationer anpassar och lever i, är i hög grad konstruerad. 
Normer och standarder antar karaktär av regler som vi tar för givna, de institutionaliseras 
(Audunson 2001, s. 207). När det gäller bibliotek finns det ett antal sådana normer som 
användarna förutsätter skall bestå, till exempel biblioteket som en plats där man kan få 
information och samhällsupplysningar, man skall avgiftsfritt kunna låna böcker och material, 
man skall kunna använda datorer och det skall vara en mötesplats. Vi som är användare tar 
dessa saker för givna, för så har det varit, vi anser att det är normen. Men ingenting är 
självklart, bara för att det alltid har varit så om det inte finns reglerat i politiska dokument och 
lagar.  
  
I denna uppsats har vi valt att fokusera på politikerna och biblioteken/bibliotekarierna och 
samspelet dem emellan. Audunson skriver i sin text att miljön som människor och 
organisationer lever och anpassar sig i, till stor del är socialt konstruerat. Institutionaliserade 
normer och förväntningar är med och bestämmer vad som är en organisations domäner, vilka 
uppgifter den kan legitimera att ta på sig. På folkbiblioteken är domänerna knutna till 
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litteraturförmedling, men vad finns därutöver? Kan man säga att näringslivsinformation och 
informationspolitik tillhör dessa normer idag? (Audunson 2001, s. 207). Vi anser att det är 
rimligt att man skall utgå från att folkbiblioteken har ett stort ansvar idag vad det gäller 
förmedling av samhällsinformation. Vi kommer att återkomma till detta i uppsatsen. I vår 
närgranskning av Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan kan man tydligt se att de 
målgrupper som de har valt att utgå från speglar specifika behov i dessa grupper, av att få 
hjälp med bland annat samhällsinformation. 
  
I artikeln bygger Audunson vidare på ett tidigare resonemang i vilket Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen förde i Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling (1994) i vilken 
de skissade fyra modeller för folkbiblioteken. De fyra modellerna var: den som 
kunskapscentret, knuten till utbildningssektorn, informationscentret för samhälls- och 
näringslivsinformation, det lokala kulturcentret samt socialcentret, det vill säga mötesplatsen 
för lokalbefolkningen. Audunson utvecklar dessa punkter, till några övergripande punkter 
som han hävdar gäller principiella och övergripande mål för folkbibliotekens verksamhet: 
instrumentell problemlösning bibliotekens möjligheter att underlätta människors vardagsliv, 
utbildning och näringsliv och förvaltning. Det andra är folkbiblioteket som ett redskap för 
demokrati genom att ge tillgång till den kunskap och information som är en förutsättning för 
demokrati. Den tredje punkten han tar fasta på är folkbiblioteket bör ses som ett instrument 
för att främja jämlikhet genom att ge tillgång till Internet och dess tjänster för alla. 
Folkbiblioteket skall även ses som ett redskap för folkupplysning och utbildning, en plats som 
bidrar till meningsfull och utvecklande fritid där man kan låna böcker, musik och filmer. 
Slutligen skriver Audunson att folkbiblioteket skall vara en mötesplats som främjar lokal 
integration (Audunson 2001, s. 210). Vi utgår från Audunsons punkter när vi analyserar 
Helsingborgs stadsbibliotek, samt de enkätsvar som vi har fått från den grupp som arbetade 
fram dess biblioteksplan. 
  
När vi påbörjade arbetet med vår uppsats så var det den politiska gången som vi var 
intresserade att följa. I Biblioteksplanen för Helsingborg ingår samtliga av de punkter som 
Audunson räknar upp, trots att han bygger sin vision av folkbibliotekens mål på norska 
förutsättningar. I vår uppsats andra del, i vilken vi har gjort en enkät, har vi ställt en rad frågor 
till de som arbetade fram planen. Vi vill mot bakgrund av Audunsons resonemang se om de 
målsättningar som arbetsgruppen hade när de skrev dokumentet återspeglas i bibliotekets 
dagliga arbete nu när biblioteksplanen är implementerad. Som utgångspunkt vid arbetet med 
Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan har man arbetat med mål för specifika grupper 
och dessa är: barn och unga, funktionshindrade och arbetslösa. Till detta har lagts ytterligare 
en målgrupp, äldre helsingborgare. 

1.5 Tidigare forskning 
När vi har försökt hitta litteratur och forskning kring ämnet biblioteksplan har vi insett att 
ämnet i sig är nytt och där av har det inte heller hunnit publiceras mycket forskningsmaterial 
omkring just detta. När paragrafen om biblioteksplaner skrevs in i bibliotekslagen föregicks 
den utav en proposition (prop. 2002/03:1) som diskuterade om bibliotekslagen borde få ett 
tillägg till lagen för att motverka skillnader mellan kommunerna i biblioteksverksamheterna. 
(Ds 2003:66 sid 11) Det är den propositionen som ligger till grund för promemoria, Ds 
2003:66 Om biblioteksverksamheterna, som i sin tur diskuterar frågan om biblioteksplanen 
och hur biblioteksverksamheten har förändras under åren. 
  
Peter Almeruds bok Biblioteksplaner - från bibliotekslag till biblioteksplan vill ge vägledning 
till kommunerna när deras arbete med att formulera biblioteksplaner börjar. Han går i sin bok 
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igenom bibliotekslagen där de olika paragraferna beskrivs och diskuteras för att ge bättre 
möjligheter för kommunerna att se vad som är bra med verksamheten som finns och vad som 
kan förbättras.  
  
Peter Axelssons bok Biblioteksplaner - en idéskrift ger en inblick hur en biblioteksplan kan 
fungera som stöd för verksamheten. I förordet skriver Joneta Belfrage att detta bör ses som en 
metodbok som kan vara ett konstruktivt hjälpmedel för de kommuner som arbetar med att ta 
fram egna biblioteksplaner (Axelsson 2001, sid. 5). Skriften är publicerad före 7a. § tillkom 
som tillägg i bibliotekslagen och Lena Skoglunds artikel "Biblioteksplaner behövs i en 
nationell bibliotekspolitik" ger en bild av hur debatten, före tillägget kom, fördes av 
bibliotekspersonal. 
  
Vi har hittat tre olika magisteruppsatser som berör just detta ämne, men några större 
forskningsrapporter har vi däremot haft svårare att lokalisera. 
  
Kiersti Larsson och Henrik Svensson har i sin uppsats från 2007, ”Biblioteksplaner - en 
möjlig väg mot förändring? En komparativ studie av arbetet med biblioteksplaner i tre 
kommuner ur ett nyinstitutionellt perspektiv”, gjort en jämförande studie av biblioteksplaner 
från tre olika kommuner någonstans i landet. 
  
Lina Antonsson och Helena Aspernäs har i sin uppsats från 2007, ”Folkbibliotekets funktioner 
i det lokala samhället” En idéanalytisk studie av fyra biblioteksplaner, som berör 
biblioteksplanen. Syftet med denna uppsats är att undersöka de berörda kommunernas 
biblioteksplan för att se vilka idéer som finns kring vilken eller vilka funktioner, som 
folkbiblioteket ska inta i det lokala samhället. (Antontsson och Aspernäs 2007, s. 3) 
  
I den sista av det tre uppsatserna är skriven 2007 av Elina Nybergh och Rebecca Odin, Idéer 
om folkbiblioteket – en idéanalys av ett urval kommunala biblioteksplaner, har författarna 
velat undersöka vilka idéer om folkbiblioteket som tar sig uttryck i antal kommunala 
biblioteksplaner. Dessutom undersöker de huruvida dessa idéer om folkbibliotekets roll, 
uppgift, funktion och ansvar överensstämmer mellan de olika kommunerna (Nybergh och 
Odin 2007, s. 4). 
  
Vidare läsning som har varit intressant bredvidlitteratur när vi har arbetat med uppsatsen är 
bland annat Joacim Hansson "Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie" 
(1998) i vilken han definierar ideologi som begrepp och funktion. Hansson menar att en 
ideologi består av idéer som hjälper till att legitimera politisk makt. I samhället som 
konstruktion finns ett spelrum för politiska och social intressen som kämpar om makt i 
samhället. En ideologi är en handlingsorienterad uppsättning av övertygelser som bidrar till en 
praktik som i sin tur underbygger ett systematiskt politiskt handlande (Hansson 1998, s. 33)  
  
För att skapa oss en historisk bakgrundsbild till biblioteksdebatter som har förts i Sverige har 
vi använt oss av Anders Frenander (2005) "Kulturen som kulturpolitikens stora problem. 
Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet". För den senare delen av 1900-talets 
debatt har vi använt oss av Åsa Hedemarks "Det föreställda folkbiblioteket en 
diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006". 
  
Vi använder oss vidare av litteratur som ligger bakom de kulturpolitiska dokumenten, samt 
texter om kulturpolitisk forskning. Forskningen och litteraturen vi använt oss av presenteras 
ämnesmässigt under respektive avsnitt i uppsatsen.  
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1.6 Ämnets relevans för Biblioteks- och informationsforskningen 

Bibliotekslagen uppmanar folkbiblioteken att göra en biblioteksplan av sin verksamhet, 
utifrån de kriterier som fastslår i den. Helsingborgs Stadsbibliotek har antagit en 
biblioteksplan, som utifrån diverse arbetsgrupper skall revideras vartannat år. I denna uppsats 
vill vi undersöka om biblioteksplanerna får den stödjande effekt av bibliotekets vardagliga 
arbete, som det syftas till. Krävs det organisatoriska förändringar i verksamheten, för att möta 
de krav som biblioteksplanernas införande innebär.  

1.7 Avgränsningar 
Våra avgränsningar i denna uppsats har kommit naturligt. Vi har valt att se hur 
bibliotekslagen har vuxit fram, och vi har gjort en mer detaljerad studie av framväxten av 
§7.a, biblioteksplanen. Där efter har vi exemplifierat med hur Helsingborgs Stadsbibliotek har 
hanterat denna uppgift. 
 
Vi har i denna uppsats valt att studera Helsingborgs biblioteksplan antagen 2007. Vi gör även 
en närläsning av Regionbibliotek Skånes Regionala biblioteksplan för utveckling av 
biblioteksverksamhet i Skåne som godkändes av Region Skåne i november 2006. Utöver detta 
gör vi en närläsning av bibliotekslagen och dess innehåll. Detta är för att se vad för påverkan 
den har på hur biblioteksplanen utformning och innehåll och hur mycket som tas för självklart 
och vad som behövs formuleras mer noggrant 

1.8 Uppsatsens disposition 
  
1. INLEDNING  
  
I det inledande kapitlet går vi igenom de tankar som vi hade vid arbetets början. Vi redogör 
för vad för frågeställningar vi utgår ifrån och vilken metod som använts i uppsatsen. 
  
2. FOLKBIBLIOTEKEN  
 Tanken bakom detta kapitel är att relativt kortfattat göra en genomgång av hur 
folkbiblioteken har formats till dess nuvarande form genom att studera de statliga dokument 
som finns att tillgå. 
 
3. BIBLIOTEKSLAGEN  
I detta kapitel ger vi en bakgrund till några av de anledningar till att bibliotekslagens 
införande var av vikt för bibliotekens verksamhet. Vi går igenom lagen för att i korthet 
beskriva vad de olika paragraferna har för betydelse för verksamheten på biblioteken. Vi går 
även in på hur tillägget till bibliotekslagen, 7.a§, kom till och vad för betydelse det har för 
biblioteken. 
  
 4. REGIONEN  
Regionbiblioteket i Skåne har en egen biblioteksplan och i detta kapitel ger vi en 
sammanfattning av vad dess innehåll består av.  
  
5. HELSINGBORGS STAD OCH STADSBIBLIOTEK  
I detta kapitel ger vi först en allmän bild av Helsingborg som stad rent statistiskt, vidare 
fortsätter vi med en redogörelse för hur stadsbiblioteket i Helsingborg växte fram från dess 
allra första början till dess nuvarande skick. 
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6. HELSINGBORGS BIBLIOTEKSPLAN  
Här ger vi en bakgrund till hur biblioteksplanen växte fram och hur den kom att se ut i när den 
var klar. Vi går även igenom biblioteksplanen och belyser det viktigaste i den.  
  
7. ENKÄTEN  
Här redogör vi för hur enkäten gick till vad för resultat den fick och vilken analys som vi 
gjorde utifrån svaren. Därefter för vi en diskussion av analysen utifrån stat, marknads och 
civilstats perspektivet vi använder oss. 
   
8. AVSLUTANDE KAPITEL   
Vi diskuterar här vår problemställning och vad för resultat vi kom att få genom vår analys och 
undersökning. 
  
9. SAMMANFATTNING  
I det sista kapitlet gör vi en sammanställning och sammanfattning av uppsatsen från början till 
slut. 

2. Folkbiblioteken 
I detta kapitel kommer vi att ge en presentation av hur Folkbiblioteken i Sverige har formats 
fram till idag. I Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest slår man fast att  
  
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, 
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation 
och skötas på ett fackmässigt sätt. Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt 
som nationellt och internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika 
användargrupper och yrkeskategorier (Unescos Folkbibliotek- och skolbiblioteksmanifest, 
2006, s.11). 

2.1 Folkbiblioteken ur ett historiskt perspektiv 
Folkbibliotekens framväxt har pågått under en lång tid. Från början fanns en uppdelning av 
bibliotek inom olika organisationer där varje bibliotek hade ett mycket begränsat sortiment av 
böcker. För oss har det varit viktigt att se hur biblioteken speglas i de politiska dokumenten 
och därför utgår vi från när de första statliga anslagen gavs till biblioteken.  
   
Vid sidan av Svenska Folkbibliotekens framväxt, har naturligtvis influenser utifrån varit 
ofrånkomliga. Unesco och IFLA (International Federation och Library Associations) arbetade 
tillsammans fram ett Folkbiblioteksmanifest 1949, detta har reviderats 1972 samt 1994. Det 
var ett idédokument i manifestform, detta gjorde att UNESCOS medlemsländer endast var 
rekommenderade att följa riktlinjerna, men inte skyldiga att göra det. Manifestet har varit 
viktigt för framväxten av det moderna folkbiblioteket (Unescos Folkbibliotek- och 
skolbiblioteksmanifest, 2006, sid 8). Manifestet är uppbyggt kring tolv punkter, som vi alla 
ser tydligt eko av när vi senare ser närmre på Helsingborg Stadsbiblioteks planer. Men i 
frågan om lagstiftning, står det i manifestet: 
  
 "För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom biblioteks-
området bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering fastställa en nationell 
bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en gemensam standardnivå. Nätverket 
inom folk biblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom hela det allmänna 
biblioteksväsendet". (Unescos Folkbibliotek- och skolbiblioteksmanifest, 2006, s. 11) 
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Ett sätt att eftersträva samordning kring biblioteksverksamheten är att man strukturerar upp 
verksamheten i dokument, vi kommer i detta kapitel att se närmre på hur Folkbiblioteket 
växer fram i Sverige under 1900-talet. 
  

2.2 Folkbiblioteken tidigt 1900-tal 
  
Sven Nilsson diskuterar i Kulturen nya vägar (2003), hur det kulturpolitiska spelet har 
förändrats och går igenom olika delar i den kulturpolitiska sfären inklusive biblioteks 
framväxt och förändring. De första stadsbidragen till bibliotek skedde 1905 då ett bibliotek i 
varje skoldistrikt fick ett bidrag på 75 kronor. Det enda villkoret för att få bidrag var att 
biblioteket skulle vara öppet för allmänheten. Dessutom fick även föreningsbibliotek samma 
summa (Nilsson 2003, s. 169).  
  
I SOU 1949:28 framgår det att de var 634 folkbibliotek som för första gången 
fick statsunderstöd på 75 kronor och delade där med på den totala summan av 32000 kronor. 
Beloppet innebar ett kraftigt uppsving för biblioteksverksamheten. Den nya formen på 
biblioteket fick impulser både från Danmark och från USA: biblioteket skulle vara avsedda 
för alla samhällsklasser, alla åldrar och alla studie- och läsintressen. Biblioteken fodrar bra 
lokaler och öppna hyllor och fackutbildad personal (SOU 1949:28, s. 10). 
  
Valfrid Palmgren föreslog i en statlig utredning är 1911 att de olika bibliotekssystemen skulle 
slås samman. Folkbiblioteket skulle vara kommunalt, allmänt och offentligt. Biblioteken stod 
– ansåg hon – vid sidan om de politiska och ekonomiska motsättningarna och borde ge service 
till alla medborgare utan hänsyn till stånd, klass och ålder. De borde vidare skötas av 
fackutbildade tjänstemän. På grundval av dessa förslag ändrades stadsbidragsbestämmelserna 
år 1912. (Nilsson 2003, s. 169). I och med denna förändring ökade statsstödet dramatiskt till 
max 400 kronor. Under 1920-talet fortsatte expansionen för bibliotek runt om i landet. Efter 
betänkandet SOU 1924:7 upprättades det första landsbiblioteket 1928. 1929 genomfördes vid 
riksdagen en genomgripande omorganisation av folkbiblioteken där statsunderstödet ökade till 
max 10000 kronor. Endast ett bibliotek inom varje kommun skulle dock erhålla denna 
summa. (SOU 1949:28, s. 10-12).  
 
Redan under folkbibliotekets allra första tid är det tydligt vad bibliotekets uppgifter är. För att 
få bidragen gällde det att biblioteket var öppet för alla och att det skulle vara gratis. I den 
statliga utredningen från 1911 föreslog Valfrid Palmgren just detta och det blev fastslaget i 
stadsbidragsbestämmelserna år 1912.  

2.3 Folkbiblioteken fram till 1970-talet 
  
1930 års biblioteksförfattning var grunden till den expansion som skedde under 1930-talet. 
Biblioteksverksamheten blev mer effektiv och kvalificerad. Samarbetet mellan olika bibliotek 
blev bättre och ledde till att små bibliotek fick tillgång till bokbeståndet från större bibliotek. 
Med den ekonomiska krisen drogs stödet ner i början på 1930-talet för att åter igen i mitten av 
30-talet vara tillbaka på den tidigare nivån igen. Biblioteken återhämtade sig i slutet av 30-
talet. Lånefrekvensen gick under 2:a världskriget upp drastiskt och anslagen till biblioteken 
sänktes obetydligt. (SOU 1949:28, s. 12-13)  
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All folkbiblioteksverksamhet samlades efterhand i de kommunala biblioteken. I 
folkbibliotekstanken flyter tre bibliotekstraditioner samman. (Nilsson 2003, s. 170)  
  
På 1930-40 talet anknöt den statliga biblioteksförfattningarna till den engelsk-amerikanska 
public-library idén.  

• Biblioteken ska tillgodose all slags studie- och läsintresse. 

• Utbildad personal ska ansvara för skötseln  

• Böckerna ska finnas uppställda på öppna hyllor, där låntagarna själva får söka bland 
böckerna.  

• Biblioteket ska anknyta till all bildningsverksamhet, skolor osv. (Nilsson 2003, s. 170)  

Joacim Hansson skriver i sin bok Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år 
(2005) att den uppsökande verksamheten etablerade sig under 1950-talet. Under 1960-talet 
utvecklades denna verksamhet och kom att bli en av de mest prioriterade verksamhetsformer 
även in i 1970-talet. Från att uppsökande verksamhet till människor på landsbygden och på 
otillgängliga platser förändrades synen till att gälla människor som ansågs kulturellt 
underprivilegierade. (Hansson 2005, s. 23-24)  
  
Utbildningsdepartementet tillsätter år 1968 en litteraturutredning som skall granska 
litteraturstödet till biblioteken, detta är en av flera orsaker som gör att det dras igång en debatt 
i början av 1970-talet (Hedemark 2009, s. 48). Följande år inrättas Kulturrådet som har till 
uppgift att utreda och lägga förslag till den statliga kulturpolitikens utformning med ett 
långsiktigt perspektiv.  År 1972 presenterades deras betänkande i en utredning på 600 sidor, 
Ny kulturpolitik.  Efter att utredningen hade varit ute på remiss klubbades den igenom i 
princip oförändrad. I utredningen slår man fast att kulturpolitiken har 8 olika uppgifter. 
(Frenander 2005, s. 153-160)  
  
Med kulturutredningen 1974 nåddes kulmen av en 15 år lång kulturdebatt där både politiker 
och intellektuella engagerat sig. Med denna kulturutredning följde en lång tid av mattare 
diskussioner både inlägg i debattartiklar och debattböcker näst intill helt försvann. (Frenander 
2005, s. 168)  
  
Även under denna period är det ganska lätt att se hur de tankemönster som redan fanns nu fick 
plats i bibliotekslagen. Vikten av att litteraturen ska vara till för alla beskrivs och genom de 
olika former av uppsökande verksamhet får en större mängd människor tillgång till 
bibliotekets sortiment.  

2.4 Folkbiblioteken från 1970-talet fram till idag 
  
1974 antas de kulturpolitiska mål av riksdagen, som kom att följas fram till 1996 (Hedemark, 
sid. 54). Enligt Hedemark klingar diskussionen av något efter att de kulturpolitiska målen 
antas. Det som hon främst lyfter fram i den debatt som följer är att bibliotekarier som börjar 
ifrågasätta det traditionella biblioteket och den föråldrade fövärvspolicyn finns om att inte 
köpa in vad som anses vara "kiosklitteratur" (Hedemark 2009, s. 49). En annan aspekt av 
debatten under 1970-talet är att man tidigare har ansett att biblioteken skall vara en politiskt 
neutral plats, medan man under detta decennium märker en tydlig vilja (från vänsterhållet) att 
det skall föras politiska debatter på biblioteken (Hedemark 2009, s. 54). 
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Under 1980-talet debatteras det mellan olika aktörer vad bibliotekens främsta uppgift är, 
mellan de som anser att bibliotekets uppgift skall vara att förmedla böcker och de som 
upplever att det finns ett hot mot det tryckta ordet. Mycket av kritiken riktar sig mot 
nyutbildade bibliotekarier som är mer fokuserade på den nya tekniken än på att förmedla 
skönlitteratur (Hedemark 2009, s. 55).  
  
Den 6 mars inleds en debatt som Åsa Hedemark kallar för "Debatten om bibliotekarier" och 
utkristalliserar sig till att handla om att författare och många bibliotekarier, förespråkar ett 
bibliotek där fokus läggs på värdet av tryckt litteratur av viss kvalitet och där bibliotekariers 
kompetens bör utgöras av kunskaper om just den genren. Denna syn på bibliotekets 
verksamhet och bibliotekariers kompetens krockar sedan i debatten mot ett antal utsagor där 
ett mindre antal biblioteksföreträdare argumenterar för att verksamheten istället bör vara 
inriktad på att förmedla information (Hedemark 2009, s. 54-56). 
  
Anhängarna till den mer litterära falangen har svårt att se vikten av den kunskap som 
anhängarna av den andra falangen menar är viktig. Däremot har den informationsförmedlande 
diskursen förståelse för den litterära diskursen och tar inte avstånd från den men menar att det 
finns viktigare kompetenser som bibliotekarierna behöver utveckla. Den diskurs som denna 
gång förespråkas har inte politiska inslag utan bygger istället på den nya teknik som dyker 
upp allt mer. Det finns stora möjligheter med den nya tekniken att i större utsträckning kunna 
förmedla information i andra former än vad som tidigare är möjligt (Hedemark 2009, s. 58-
60).  
  
I diskussionerna kring dessa båda diskurser syns en tydlig svart/vit bild där en bibliotekarie 
antingen besitter kunskaper om skönlitteratur och folkbildning eller så består kunskapen av att 
administrera och organisera information och helst då med ny teknik. Att besitta båda områden 
anses vara en omöjlighet (Hedemark 2009, s. 62)  
  
Diskussionen i "Debatten om bibliotekarier" tenderar även att glida in på vilken inköpspolicy 
som finns på biblioteket och frågan om kvalitetslitteratur och underhållningslitteratur. Många 
anser att det köps in för mycket underhållningslitteratur och att det görs på bekostnad av 
klassiker. Den grundläggande åsikten är att biblioteken måste ha en folkbildande funktion och 
att ett av kriterierna för att uppnå detta är att de skall förmedla god litteratur. När 
underhållningslitteratur köps in bidrar detta till en försämrad folkbildning vilket leder till en 
fördumning av människor (Hedemark 2009, s. 65). 
  
I den debatt som råder kan man se att de som företräder förändringar i biblioteken gärna 
understryker att bibliotekarier inte i huvudsak sysslar med böcker, detta visar på en vilja att 
förändra synen på bibliotekarier. Genom att förändra synen på bibliotekarier ges möjligheten 
att höja statusen för yrket (Hedemark 2009, s. 67).  
  
För de som tillhör den bokliga diskursen har man en uppfattning att det inte krävs speciellt 
stora kunskaper för att arbeta med kulturförmedling och i ett bibliotek. Ingen särskild 
specialisering lyfts fram och som uppdraget beskrivs skulle arbetet kunna utföras av vem som 
helst, med andra ord krävs endast att man är ödmjuk, intresserad och beredd att tjäna 
(Hedemark 2009, s. 69).  
  
I mars 1992 inleds en debatt som Hedemark i sin avhandling benämner som "Rädda 
biblioteken debatten", den föranleds av den dåvarande borgerliga regeringens planer på att dra 
ner på biblioteksverksamheten, avgiftsbelägga boklån samt att lägga ner ett antal 
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biblioteksfilialer med anledning av 1990-talets ekonomiska kris. Det kom att bli en av de 
största biblioteksdebatterna som förts i media under de senaste tjugo åren (Hedemark 2009, s. 
93). 
  
Till skillnad från "Debatten om bibliotekarier" är "Rädda biblioteken debatten" präglad av 
författarna, en annan grupp i debatten är politikerna, det finns endast ett fåtal inlägg som är 
gjorda av en bibliotekarie eller en biblioteksföreståndare (Hedemark 2009, s. 95). 
  
I slutet av mars 1992 publiceras ett öppet brev till kulturminister Birgit Friggebo (fp) med 
författarförbundets ordförande Peter Curman som avsändare. I brevet uppmanas 
kulturministern att sluta med nedläggningarna av bibliotek och att sparkraven måste upphöra, 
samt att Sverige bör anta en bibliotekslag (Hedemark 2009, s. 95). 
  
Per Ahlsmark, författare och före detta folkpartistisk politiker, blandar sig i debatten och 
skriver att biblioteken är en förutsättning för att unga människor skall kunna hitta sin identitet 
och stabilitet i ett samhälle som präglas av turbulens. Ahlsmarks bild av biblioteksdebatten 
framstår som ett eko från det förflutna och den ligger i linje med den bokliga diskursen som 
fördes i "Debatten om bibliotekarier". I "Rädda biblioteken debatten" blir det tydligt att 
samma personer som kritiserade bibliotek och bibliotekarier 1983, nu istället prisar 
bibliotekens verksamhet och bibliotekariernas kompetens (Hedemark 2009, s. 96). 
  
Till skillnad från "Debatten om bibliotekarier" gör nu författarna gemensam sak mot den 
tydliga "fienden" politiker. Argumenten kretsar ofta kring bibliotekens fortbildande och 
kulturbevarande roll, när inte dessa argument känns tillräckliga drar debattörerna ofta fram 
aspekten om bibliotekens roll som demokratisk väktare fram, om människors rättighet att fritt 
få tillgång till information. Diskussionerna berör även användarna, i syfte att legitimera 
argumenten (Hedemark 2009, s. 96) 
  
I "Rädda biblioteken debatten" talar man om användaren som kund och man anser att 
bibliotekens verksamhet skall läggas ut på entreprenad, diskussionen kring biblioteken kan 
betecknas som marknadsekonomisk. Politikerna som är flitiga i debatten betonar att 
biblioteken skall drivas som affärsverksamheter och det märks tydligt vilka politiska 
förtecken som återspeglas i argumentationen (Hedemark 2009, s. 98). 
  
I ett reportage i Rapport den 1 april 1992 avvisar Birgit Friggebo frågan kring en 
bibliotekslag, samtidigt tycker hon att ansvaret för de nedlagda biblioteken skall läggas på 
kommunpolitikerna, hon uppmanar dessa att tänka en extra gång innan man lägger ner 
bibliotek (Hedemark 2009, s. 100). 
  
För att väcka opinion publicerar Nationalkampanjen Rädda Biblioteken ett upprop med tre 
krav: stoppa biblioteksslakten! Försvara de fria bibliotekslånen! Stifta en svensk 
bibliotekslag! (Hedemark 2009, s. 101-102) 
  
Efter att Författarförbundets kampanj Rädda biblioteken avslutas den 7 november 1992 
klingar debatten av. 1993 tillsätter den borgerliga regeringen en utredning som skall se över 
de kulturpolitiska målen från 1974. När det skall tas beslut kring de nya kulturpolitiska målen 
1996 är det stor oenighet mellan de politiska partierna, ifråga om deras syn på utredarnas 
betänkande, detta får till konsekvens att de nya riktlinjerna som klubbas igenom är mycket få i 
jämförande med 1974 års kulturpolitiska mål. 1994 tar Socialdemokraterna återigen makten 
och de sitter kvar fram till valet 2006 (Hedemark 2009, s. 142-143). 
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När det gäller folkbiblioteken tas ett viktigt politiskt beslut, 1996 antas nämligen en 
bibliotekslag som träder i kraft 1997. I biblioteksdiskurserna märks inte av någon större debatt 
i samband med lagens tillkomst och en förklaring till det kan vara att lagen inte ses som 
särskilt kontroversiell av berörda parter, utan sannolikt välkomnas. En anledning till att lagen 
inte ses som särskilt problematisk kan vara att den uppfattas som alltför "tandlös" och 
urvattnad. Med tanke på att den föreskriver avgiftsfria boklån tycks dock tidigare års debatt 
om privatisering av bibliotek delvis komma av sig (Hedemark 2009, s. 143).  
  
Kommunerna har i uppdrag att tillhandahålla bibliotek för sina invånare, dess funktioner är 
långt flera än de manuella lån som gjordes i folkbibliotekets begynnelse. Förutom riksdagens 
antagande av bibliotekslagen, som har givit kommunerna dess folkbiblioteksuppdrag, så finns 
det ytterligare en aktör som vi anser är värd att se närmare på i den politiska processen av 
biblioteksplanens framväxt, nämligen det som i Skåne benämns som regionen, som tidigare 
kallades landsting.  

3. Bibliotekslagen 
  
I detta kapitel ger vi en bakgrund till några av de anledningar till att bibliotekslagens 
införande var av vikt för bibliotekens verksamhet. En kulturutredning lade 1995 fram ett 
betänkande, som kom att leda fram till att Sverige fick en bibliotekslag (se kapitel 2.2). Att 
bibliotekens verksamhet förankras i en lag är viktigt i ett större sammanhang, då det ger 
gemensamma riktlinjer för dess uppdrag i samhället. Det är även ett sätt att ge biblioteken 
som institution en tyngd och legitimera dess roll och dess funktioner. 

3.1 Bakgrunden till lagen    
1995 publicerades några av de största kulturutredningar som gjorts i svensk historia, där SOU 
1995:85 är en av två stora utredningar. I denna utredning, Tjugo års kulturpolitik, gör man en 
genomgång av de kulturella förändringar som har skett under de senaste 20 åren. För 
folkbiblioteken har förändringarna inneburit ett minskat antal filialbibliotek och 
utlåningsstationer. Istället har boksamlingarna utökats på övriga bibliotek. Även användandet 
av bokbussen ökade under denna period från att ha varit tillgänglig i ungefär var fjärde 
kommun finns den nu tillgänglig i mer än varannan kommun istället. Trots att ett stort antal 
bibliotek har försvunnit har den sammanlagda öppettiden ökat under större delen av denna 
period och det är endast i slutet av perioden som en förändring i motsatta riktningen har 
kunnat ses. Under denna tid har även den uppsökande verksamheten fortsatt men även här har 
förändringar skett.  (SOU 1995:85 s. 270-271). 
  
I den andra utredningen SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, var det många områden 
inom kulturen som diskuterades. Det diskuterades kring kulturens betydelse för samhället och 
för den individuella människan. I utredningen diskuterades allt från dans och teater till böcker 
och bibliotek. Folkbiblioteket har en viktig plats i samhället där den är ett redskap för bildning 
och upplysning. Den ska också garantera yttrandefriheten och ge möjligheter för yttrande. 
Den ska även vara ett viktigt hjälpmedel för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (SOU 
1995:84 sid 467) Det framlades en uppmaning om att en bibliotekslag skulle införas och i och 
med det fanns även förslag på utformningen till bibliotekslagen. I detta kapitel försöker vi gå 
igenom några av de orsaker som föranledde införandet av en bibliotekslag. 
  
Utvecklingen på folkbiblioteken under de 20 år fram till utredningens, SOU 1995:84, 
genomförande har varit positiv på många sätt. Förändringarna har varit många och har lett till 
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en utbyggnad av biblioteksverksamheten i hela landet. Dess ställning i samhället har stärks 
med fackutbildad personal och bättre lokaler för kulturlivet. Detta är några områden som 
förändrats och blivit bättre. (SOU 1995:84, s. 467)  
  
På 1980-talet förändrades förhållningssättet till biblioteket. Den tidigare kulturinriktade 
bibliotekarien fick konkurrens av den mer informationsinriktade bibliotekarien. I många 
kommuner började tanken på att driva biblioteket som en affärsverksamhet och besökarna på 
biblioteken kallades allt som oftast för kunder. Dessa diskussioner pågick dock långt bortom 
bibliotekets dörrar. Det blev viktigare och viktigare för biblioteken under den senare delen av 
1980-talet och början av 1990-talet ett skapa en profil på biblioteken som är anpassad efter de 
förhållanden som råder på den specifika orten. Den lokala bilden måste speglas i 
verksamheten. (Hansson 2005, s. 29-30). Även folkbiblioteken fick därmed en ny politisk 
prägel på sitt arbete. När kunderna (numera kallade användare) skulle vara med och påverka 
verksamheten mer aktivt, gick det inte längre att endast tala om det traditionella lånandet av 
medier, bibliotekarien måste aktivt hjälpa till med förmedlandet av samhällsinformation 
virtuellt. Bibliotekarierna blev därmed, för många, den som introducerade den digitala 
informationen för första gången för användarna.   
  
Besparingar inom folkbiblioteken stod i centrum för biblioteksdebatten under ett flertal år 
innan bibliotekslagen infördes. Dessa besparingar har lett till bland annat minskning av 
anslagen till bokinköp. En sådan åtgärd kan snabbt reducera bibliotekens kostnader men leder 
till att bokbestånden snabbt minskar i intresse. På sikt kan en sådan besparingsmetod vara 
förödande för biblioteken i sin helhet. Kritiken mot besparingar har bl.a. gått ut på att dessa 
särskilt drabbat läsargrupperna barn och pensionärer, grupper som själva kan ha svårt att 
komma till biblioteken.  (SOU 1995:84, s. 468)  
  
Frågan om gratisprincipen har varit uppe på diskussion under en längre tid. När de första 
bokanslagen infördes var ett av kraven, för att överhuvudtaget få bidrag, att det var avgiftsfria 
lån. Denna regel för att få bokanslag höll sig ända fram till 1965. För många har dock frågan 
avgiftsfria lån varit en självklarhet. Även i flertalet olika utredningar har frågan om 
gratispricipen tagits upp och diskuteras (SOU 1984:23, s. 47) Att införa avgifter för 
bibliotekstjänster har två syften. Det första syftet skulle vara att styra och begränsa viss typ av 
utnyttjande och det andra syftet skulle vara att få intäkter. Det finns ett flertal argument till 
varför detta inte skulle fungera. I samhället finns det många som inte använder sig av 
biblioteket, om en avgift lades på användningen av bibliotekets tjänster skulle detta motverka 
ännu mer för dessa människor att utnyttja biblioteket. Det andra argumentet är fastställt i 
grundlagen och betyder att varje enskild medborgare ska ha tillgång till information. Med 
avgifter på biblioteket, kan biblioteket hamna i en beroendeposition och där med finns risken 
att fri åsiktsbildning och demokratiska rättigheter sätts ur spel. Dessutom skulle de intäkter 
som avgifterna inbringar, knappt täcka den administrativa merkostnaden som tillkommer vid 
just avgifter. Avgifterna skulle inte stärka den ekonomiska situationen i någon nämnvärd 
grad. (SOU 1984:23, s. 48-49)  
  
De huvudsakliga problemen som blivit tydliga under åren innan bibliotekslagens införande 
kan dock sammanfattas på följande sätt:  
  

• bokanslagen har minskat under flera år,  

• den uppsökande verksamheten har försvagats, vilket i första hand drabbar barn, äldre och 
handikappade,  
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• många kommuner ändrar sin organisation, några prövar alternativa driftformer,  

• de fria boklånen ifrågasätts och högre avgifter tas ut på bibliotekens tjänster.  

De förändringar som ägt rum, planeras eller diskuteras kan tolkas och värderas på olika sätt. 
Alla förändringar har mer eller mindre en ekonomisk dimension som kan förklaras av kärv 
kommunal ekonomi. Inom vissa kommuner leder det till åtgärder som minskat direkta 
kommunala utgifter, inom andra leder det till åtgärder på längre sikt. (SOU 1995:84, s. 467-
468)  
  
Om vi återknyter till vår hermeneutiska utgångspunkt, så kan man se dessa bakomliggande 
politiska dokument som startskottet till uppsatsens cirkel. Man skall dock ha i åtanke att innan 
dessa skrevs, så förelåg en lång diskussion ute på biblioteken, i samhället av olika grupper och 
i facktidskrifter av vikten av att få en laglig förankring för verksamheten. Denna debatt har vi 
dock valt att inte ha med i uppsatsen, då vi vill hålla oss till den politiska gången och dess 
dokument.  Enligt Gilje & Grimen kan man inom hermeneutiken inte möta saker 
förutsättningslöst, utan gör det utifrån den bakgrund idéer och de meningar som man har om 
ett ämne (Gilje & Grimen 2007, s. 179). Om vi hade valt att läsa in oss på den debatt som 
fördes i tidningar och facktidskrifter från tiden före lagens tillkomst, kände vi att det hade 
varit lätt att tappa fokus på de politisk dokumenten som föranledde lagen. 
  

3.2. Bibliotekslagens innehåll 
I detta delkapitel granskar vi bibliotekslagens innehåll och försöker förklara vad man vill 
uppnå med dess innehåll.  
   
Bibliotekslagen (1996:1596) infördes i Sverige den första januari 1997. I prop. 1996/97:3 
föreslogs en ny lag som skulle stärka bibliotekens roll samhället. Lagen föreslogs ha 10 § som 
berör olika delar av biblioteksväsendet. Propositionen föregicks av en Kulturutredning (Ku 
1993:03) samt betänkandet SOU 1995:84. (prop. 1996/97:3 s. 12). Lagens syfte är att 
garantera avgiftsfria lån och bibehålla ett nätverk som knyter ihop biblioteken i Sverige. 
Anledningen till att lagen kom till är att biblioteksverksamheten i landet har försämrats och 
anslagen till böcker har minskat under en lång period men också personal drabbades hårt av 
nedskärningarna.  (Boken i tiden 1997,  s. 22-23, 133).   
  
I 2 § (1996:1596) står det "Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång 
till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. Varje kommun skall ha ett bibliotek."  
  
I denna paragraf får biblioteken en rad uppgifter tilldelade som i grunden handlar om 
demokrati och jämlikhet, likvärdig service, livslångt lärande och rätten till ett rikt kulturliv. 
Att alla medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek skapar vissa krav som måste tillgodoses 
hur det går till är upp till varje kommun att reda ut och vad som fungerar i en kommun kanske 
inte fungerar i en annan. Till denna problematik måste hänsyn även tas till de medborgare 
som faktiskt har svårt att ta sig själva till ett bibliotek. I slutändan handlar denna fråga om för 
vem som biblioteket är till för. (Almerud 2005, s. 17-18) 
  
Verksamheten på biblioteken måste vara anpassat både till nya användare men också till nya 
tekniker. Förr var biblioteken ett rum för böcker med litteraturförmedling och lärande som 
fokus. Nu måste, med hjälp av biblioteksplanen, politiker styra utvecklingen på biblioteken. 
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De måste hitta en balans mellan olika uppgifter och balansera det på bästa möjliga sätt. 
(Almerud 2005, s. 19-21) 
  
I ds 2003:66 står det "Synsättet att folkbiblioteket är en bärande beståndsdel i samhällets 
infrastruktur och ett grundläggande uttryck för det snarare än ett utbytbart instrument bland 
många andra, bör kunna ha särskilt fog för sig i ett kunskapssamhälle som är både ett 
utbildningssamhälle och något mer än ett utbildningssamhälle." (Ds 2003:66, s. 95) 
  
Den verksamhet som biblioteken har inom både utbildning, kultur och information används av 
mellan 60-70% av befolkningen. Det kan i det sammanhanget vara svårt för ett bibliotek att 
profilera sig när så många olika personer med helt skilda behov använder sig av 
verksamheten. (Ds 2003:66, s. 95) 
  
I 7 § (1996:1596) står det att "Kommunerna ansvarar för folk- och 
skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid 
högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga 
högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt 
särskilda bestämmelser ankommer på staten." 
  
Bibliotekssystemen fungerar som ett sammanhängande system där olika bibliotek har olika 
roller och där man kompletterar varandra. Detta innebär att inget bibliotek kan fungera helt 
oberoende av något annat bibliotek. Styrkan ligger just i en samlad organisation. (Almerud 
2005, s. 36-37) När kraven på biblioteken ökar vidgar sig samarbetet mellan kommuner och 
det innebär större möjligheter att utvecklas och höja kvaliteten på bibliotekens olika tjänster. 
Vilka tjänster och vilka resurser som man vill använda sig av är upp till varje bibliotek och 
kommun självt. (Almerud 2005, s. 39-41) 
  
8 § (1996:1596) ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur 
på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”. 
  
9 § (1996:1596) ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till 
deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning”. 
  
I 8§ samt 9§ framkommer det att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade, invandrare, minoriteter, samt barn och ungdomar för att stimulera 
läsning och språkutveckling anpassade efter deras behov. Enligt bibliotekslagen innebär det 
att alla ska ha samma möjlighet att utnyttja biblioteket oavsett förutsättningar. Det handlar om 
allas rätt till tillgång av likvärdig social och kulturell service. En åtgärd kan vara att anpassa 
bibliotekets fysiska miljö så att de blir tillgängliga för alla människor oavsett handikapp. Men 
även det kanske inte är tillräckligt. Vissa människor har inte samma möjlighet att ta sig till 
biblioteken som andra och för att dessa människor ska få samma service som alla andra krävs 
andra former av verksamheter. För människor som har en annan kultur än den svenska 
kulturen måste också kunna få möjlighet att få stöd för att kunna bibehålla och utveckla 
dubbla kulturella kompetenser. Det är en utmaning att kunna förmedla hjälpmedel för att göra 
detta möjligt. (Almerud 2005, s. 42-43) 
  
En annan grupp som fått speciell betydelse i lagtexten är barn och ungdomar. Denna grupps 
behov och perspektiv måste få ta plats när verksamheten utformas för dem. Biblioteken har 



 24

redan idag en bred kompetens inom detta område men även här kan mycket göras och mycket 
görs redan idag. Samarbete mellan olika områden inom kommunen är viktig. Samarbete 
mellan bibliotek och skola, fritidsgårdar och förskolor är viktigt och kan utvecklas mer. 
(Almerud 2005, s. 46)   

3.3 Bibliotekslagens tillägg 7.a § 
I detta delkapitel närläser vi bibliotekslagens tillägg 7a §. Det är i denna paragraf som det slås 
fast att kommunerna skall anta biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet och det är 
uppkomsten av detta tillägg som ligger till grund för vår uppsats andra dels primära innehåll. 
Om man väljer att se tillkomsten av biblioteksplanens som en milstolpe, omkring en fjärdedel 
in i vår uppsats, så kan man säga att denna paragrafs tillkomst är det som förflyttar oss upp på 
en halvtid. Kravet av att alla kommuner har en plan för sina verksamheter på biblioteken, gör 
att man tydligare kan se de mål som eftersträvas.   
   
Den första januari 2005 trädde bibliotekslagens tillägg 7a § i kraft, den hade föranletts av en 
del diskussion, den lyder: 
  
"Biblioteken och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna." (Lag 2004:1261) 
  
Önskemål och tankar om att lagstadga kring samverkan biblioteken emellan, samt 
biblioteksplaner var inte ny. Diskussioner hade pågått länge på biblioteken. Genom att 
förtydliga att det allmänna biblioteksväsendet skall samverka, ställs det krav på kommunerna 
att de ger samma service till invånarna oavsett var man bor. Det skall vara möjligt för 
invånarna att ta del av andra orters biblioteksmaterial till exempel via fjärrlån. Detta ger även 
kommuner med mindre invånarantal möjlighet att uppfylla sitt uppdrag, något som inte hade 
varit möjligt om de skulle tvingas att ha samma antal medier som större kommuner.  
  
2001 skriver Lena Skoglund, länsbibliotekarie i Västra Götaland att hon tror att 
biblioteksplaner kommer att bli en het biblioteksfråga och att kulturdepartementet har aviserat 
att det kommer att komma en revidering av bibliotekslagen. Hon hyser förhoppningar att 
denna revidering kommer att innefatta krav för kommunerna att upprätta biblioteksplaner. 
Skoglund menar att det krävs biblioteksplaner för att biblioteksfrågorna och kostnaderna skall 
föras upp på den politiska dagordningen, hon menar att ett stort problem är bibliotekens 
verksamhet har blivit en fråga för fritids- och kulturnämnden. När biblioteket inte har någon 
egen nämnd, anser hon att dess frågor lätt försvagas och blir till en obetydlig budgetpost i en 
nämnd med viktigare frågor att avhandla än bibliotek (Skoglund 2001, s. 23).  
  
När bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 1997 var det angeläget att vissa principer inom det 
allmänna biblioteksväsendet lagfästes. Själva lagen i sig är en ramlag och som mer tar upp 
principer, riktlinjer och målsättningar på ett sätt som tidigare inte har gjorts. Med lagen har 
det blivit varje medborgares rätt att ha tillgång till ett folkbibliotek. (Ds 2003:66, s. 13) 
   
Det nya lagförslagets utgångspunkt baserar sig på de stora skillnaderna i 
biblioteksverksamheten i kommunerna. (Ds 2003:66, s. 11) Dessa skillnader kan ses bland 
annat i den olikhet i utbudet av elektroniska källor som biblioteken har. Sen tidigt 1980-tal har 
bibliotekets roll som informationscentral och utbildningssamhälle stått i fokus på många 
bibliotek. Biblioteken har under en lång period varit medvetna om dess betydelse för 
kunskapsutvecklingen och på många orter har detta fått till följd att folkbibliotek och 
högskolebibliotek börjat samarbeta mer och mer. Webbaserade tjänster blir allt större och 
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större. Detta innebär en stor tillgång för samhället i stort men mycket av denna verksamhet 
som utvecklats har skett under tider då bibliotekens ekonomiska situation har varit svår. Detta 
har fått till följd att utvecklingen har blivit ojämnt och servicen varierar kraftigt från en 
kommun till en annan. (Amerud 2005, s. 21-22) 
  
Denna utveckling har skett utan något politiskt stöd och det är detta stöd som nu behöver få 
komma till tals. Det vakuum som uppstått med obalans i olika verksamheter på biblioteken får 
genom det nya tillägget i lagen en fyllnad av kommunalt styre där det lokala förutsättningarna 
får ta plats och där den lokala bibliotekspolitiken får lägga fast den ambitionsnivå som 
biblioteken ska ha med fokusering på de områden som bibliotekslagen nämner i 2§. (Almerud 
2005, s. 22) 
  
Ett flertal olika utredningar visar på att biblioteken har en grupp med studerande, både 
högskolestuderande men också vuxenstuderande på lägre nivå, som använder sig av 
biblioteket i större utsträckning än tidigare. (Ds 2003:66, s. 80-83) På grund av denna ökning 
måste behovet av data och information för denna specifika grupp ses över. Denna utveckling 
visar tydliga tecken på att fortsätta. De vuxenstuderande som inte läser vid högskola och 
universitet har inte den särskilda tillgång till bibliotek som andra studerande har och det 
innebär att de istället utnyttjar folkbiblioteket resurser i större grad än tidigare. Även 
högskolestuderande ökar användningen av folkbiblioteket, i studiesyfte, än vad de har gjort 
tidigare. (Ds 2003:66, s. 84)  
  
Bibliotekslagens vara eller inte vara är ett ständigt återkommande debattämne. I en motion 
från moderata samlingspartiet föreslås att lagen ska upphävas. De anser att lagen är helt 
onödig efter som lagen inte garanterar något alls. De anser snarare att lagen har totalt motsatt 
effekt där lagen istället skapar hinder för förnyelse och mångfald.  Även folkpartiet är av 
samma åsikt och har även de lämnat in motion som föreslår att lagen ska avskaffas. Deras 
motivering är istället att lagen bara medför mer byråkrati och att lagen är ett utslag av misstro 
mot den kommunala självstyrelsen. (2004/05:KrU1, s. 101) 
  
Som motsats till dessa åsikter har vänsterpartiet lämnat in en motion där de anser att lagen 
borde kompletteras med en mer skärpt och konkret lag. De anser också att det i lagen borde 
införas krav på genusperspektiv på biblioteken och då främst på barnbiblioteken. 
(2004/05:KrU1, s. 103) 
  
Regeringen har i lagen valt att inte precisera mer hur planen ska byggas upp och med vilka det 
är tänkt att kommunerna ska samarbeta med. Detta är ett beslut som kommunerna får avgöra 
själva men med lagen innebär det dock att ett samarbete mellan olika instanser inom 
kommunen måste finnas och där igenom kommer också medborgarna få en bättre 
biblioteksservice inom fler områden än tidigare. (2004/05:KrU1, s. 104) 
  
Svensk biblioteksförening ser detta tillägg till lagen som en möjlighet för kommuner att kunna 
formulera en lokal- och regional bibliotekspolitik. Det ges möjlighet för kommunerna att 
utveckla och förändra den traditionella rollen som biblioteken har haft. I och med 
biblioteksplanen definieras bibliotekets roll i den politiska sfären och ger biblioteken 
möjlighet att utveckla konkreta målsättningar som följer de politiska mål som finns i området. 
(Almerud 2005, s. 7) 
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Tillägget till lagen ses av en del som en politisk centralstyrning där det i detalj beskrivs vad 
kommunerna måste göra. Men som motsats till detta kan dokumentet istället ses som en chans 
att själva formulera en egen bibliotekspolitik. (Almerud 2005, s. 9) 
  
Almerud skriver att "Biblioteksplaner kan bli effektiva instrument för politiker i kommuner 
och landsting/regioner att "återta makten" över biblioteken, att ta initiativet i den 
bibliotekspolitiska utvecklingen genom att i biblioteksplanerna uttrycka en väl genomarbetad 
lokal bibliotekspolitik, där mål och ambitioner för biblioteksverksamheten samspelar med mål 
och ambitioner för andra politikområden". (Almerud 2005, s. 10) 
  
Bibliotekssamhället och författarkåren är en del i opinionsbildningen till att införa en 
bibliotekslag, där argumenten för att införa en biblioteksplan var att många kommunledningar 
var okunniga och saknade intressen för biblioteksverksamheten. Intresset för 
biblioteksverksamheten inom politiken har minskat och det är för att bryta denna trend som 
många ansåg vikten av en fungerande bibliotekslag. (Amlerud 2005, s. 10-11) 
  
Folkbibliotekens roll i samhället har förändrats på många sätt. Den roll som förmedlare av 
litteratur har vuxit och nu finns ett antal olika områden inom biblioteksvärlden som är viktiga 
för samhället. Som det ser ut idag fungerar biblioteken som t.ex. stöd för olika 
utbildningsformer, de är en plats för människor att hjälpa människor i fria kunskapssökanden, 
de förmedlar information både till individer men också till grupper. (Amlerud 2005, s. 12-13) 
  
Bibliotekslagen är en ramlag som ger viss struktur till biblioteksverksamheten. Lagen är 
utformad så att den inte står i konflikt med kommunernas självbestämmande. (Amlerud 2005, 
s. 15) Det finns fördelar med att konstruera en ramlag, för att ge uppdragsgivarna mer 
rörelsefrihet i verksamheten. Att göra en mer strikt lag, kan i vissa fall ge mer problem för 
biblioteken än den hjälp lagen var tänkt att ha. Lena Skoglund skriver i sin artikel att 
bibliotekslagen är svag och saknar sanktionsmöjligheter, men att om man skulle skärpa den 
ytterligare så skulle det förmodligen möta stort motstånd av dem som värnar om den 
kommunala självbestämmandeprincipen. Skoglund menar att istället för att strama upp 
bibliotekslagen, så kan man skapa former för ett ständigt idé- och kunskapsutbyte mellan 
kommunerna och staten, biblioteksplanearbetet kan vara motorn i en sådan dialog (Skoglund 
2001, s. 25). 
  
Mot denna bakgrund, med denna förförståelse vill vi återknyta till vår (uppsatsskrivarnas) 
hermeneutiska cirkel. Vi har hittills följt hur bibliotekslagen arbetades fram och hur tillägget 
7a.§ tillkom och trädde i kraft 1 januari 2005. Innan vi kommer in på Helsingborgs 
Stadsbiblioteks biblioteksplan, vill vi ge en bakgrund till Folkbibliotekens framväxt i Sverige. 
 

4. REGIONBIBLIOTEKET I SKÅNE 
För Helsingborgs stadsbibliotek finns det ytterligare en biblioteksplan som kan ha en viss 
påverkan på verksamheten. Det är Regionbiblioteket i Skånes biblioteksplan som kan ha 
någon form av inverkan på verksamheten. Denna biblioteksplan godkändes den 30 november 
2006 av kulturnämnden i Region Skåne för regionbiblioteket. (Förord till Regional 
biblioteksplan för Skåne). 
  
Syftet med regionplanen anges i följande formulering: ”En regional biblioteksplan för Skåne 
bör definiera bibliotekens roll och verksamhetsområden. Planen skall beskriva hur biblioteken 
i samverkan med andra regionala och lokala biblioteksaktörer bäst verkar för en 
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välfungerande medie- och informationsförsörjning i Skåne.”(Regional biblioteksplan för 
Skåne, 2006 s. 2)  
  
Vid framtagandet av regionens biblioteksplan fanns det en styrgrupp och tre referensgrupper. 
I en av referensgrupperna fanns folkbibliotekscheferna från Skånes fyra största kommuner. 
(Regional biblioteksplan för Skåne, 2006 sid 2). 
 
Regionsbiblioteket i Skåne består ett stort regionalt biblioteksnätverk där alla bibliotek utgör 
en helhet. Det innebär att Regionsbibliotekets biblioteksplan omfattar samtliga bibliotek i 
Skåne och då självklart även Helsingborgs bibliotek.  

4.1 TABB-målen 
  
I arbetet med biblioteksplanen har så kallade TABB-målen varit viktiga att utgå ifrån. TABB 
står för Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans.  
  
Tillväxt – målet är en ökad tillväxt i det skånska näringslivet. Genom att utnyttja de resurser 
som regionen har i form av livsmedel, bioteknik och IT och genom att använda sig av 
universitet och högskolor som kreativa miljöer för forskning skapas det möjligheter för en 
aktiv tillväxt i regionen. För biblioteken är det viktigt att kunna bidra med den information 
som kan krävas av universiteten och högskolorna men också att vara ett redskap i den 
kompetensutveckling som regionen behöver (s. 3-4)  
  
Attraktionskraft – Skåneregionens mål är att locka till sig människor i alla åldrar. Dels ska 
regionen uppfattas som en dynamisk gränsregion men områdets rika kulturliv ska också 
användas som attraktionsmedel. Biblioteket blir då en mötesplats som för alla genom ett stort 
kulturliv (s. 4).  
  
Bärkraft – Samhället i Skåne måste ha en hållbar samhällsstruktur. Kulturen har en viktig 
plats i samhället genom att skapa samhörighet och bidra till individuell utveckling. 
Biblioteken i regionen bildar ett nätverk som tillsammans skapar förutsättningar för en stabil 
bärkraft (s. 4-5).  
  
Balans – Varje område måste utgå från de förutsättningar som finns just där vare sig det gäller 
arbete, service och utbildning. Tack vare bibliotekens spridning i blir det ett nätverk som når 
ut till varje område i hela regionen, stort som litet, och blir länken mellan de olika områdena 
(s. 5).  
  

4.2 Strategiska förslag 

I biblioteksplanen för regionen ger man fem olika strategiska förslag som ska bidra till 
förbättringar inom biblioteksväsendet. Förslagen har blivit numrerade från A till E. 

A. Första förslaget innebär att länsbibliotekets roll som utvecklingsaktör inom folkbiblioteken 
stärks. De ska också aktivt stödja förändringar på folkbiblioteken.  

B. Länsbiblioteket ska förstärka sin roll inom det regionala bibliotekssamarbetet. För att 
biblioteksutvecklingen i Skåne ska få en bred och regional fokus föreslår man att ett 
regionalt biblioteksråd bildas istället för de två samråds- och referensråd som finns nu. 
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C. Region Skåne bör pröva tillsammans med Lunds universitet om det är möjligt att 
upphandla elektroniska informationsresurser gemensamt. 

D. Region Skåne vill vara en professionell kunskapsorganisation, vilket innebär att man vill 
ge goda möjligheter till lärande för alla anställda. 

E. Biblioteksplanen bör revideras varje mandatperiod. 

 

Om man ser på dessa olika förslag förstår man att alla bibliotek i Region Skåne ska få ha en 
plats. Dels genom stöd från andra bibliotek men också genom Region Skåne självt. 
Länsbiblioteket är till för att stödja de bibliotek och den personal som finns i regionen på ett 
flertal olika sätt där till exempel utbildning av personal är en del. Med samarbete mellan olika 
delar av regionen kan det bli en bättre verksamhet och detta kommer att speglas i hur de olika 
biblioteken formas och utvecklas. Detta gäller självklart även Helsingborgs stadsbibliotek. 
 

5. HELSINGBORGS STAD OCH STADSBIBLIOTEK 
  
I detta kapitel ger vi en bakgrund till Helsingborgs stad och stadsbibliotek, för att tydliggöra 
hur vår bakgrunds information ser ut inför analysen av vår enkät.  

5.1 Helsingborgs stad 
Helsingborg är en medelstor stad i Skåne som enligt statistiska centralbyrån (www.scb.se) 
hade en befolkning på 128 227 antal invånare den 1 november 2009. Befolkningen i 
Helsingborg har, enligt Helsingborgs stads årsredovisning för 2003, sen 1999 ökat från 116 
870 till den nuvarande nivån. År 1999 var 28 057 barn och unga från 0 år upp till och med 
gymnasieåldern. Fram till den siste december 2006 hade, enligt Helsingborg stads 
Årsredovisning för 2006, den siffran minskat till 25 801. (Helsingborgs stads Årsredovisning 
2003 sid 2; Helsingborgs stads Årsredovisning 2006, s 2). 
  

Tabell 1. Den politiska fördelningen av mandat till fullmäktige i Helsingborgs kommun under 
de senaste fyra valen. (Helsingborg stads årsredovisning för 2003 sid 5; 2006 sid 5) 

Ledamöter i fullmäktige 1994 1998 2002 2006 

Socialdemokraterna  32 22 27 22 

Vänsterpartiet  1 7 4 1 

Moderaterna  20 19 17 19 

Folkpartiet  5 4 7 6 

Centerpartiet 2 - - 2 

Miljöpartiet  3 3 2 3 

Sveriges Pensionärers Intresseparti  2 6 - 3 

Kristdemokraterna  - 4 5 3 

Sverigedemokraterna  - - 3 6 

Totalt 65 65 65 65 
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Den politiska arenan har ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse som högsta instans. 
Kommunstyrelsen är uppdelad i två huvudenheter där den ena består av medborgarutskottet 
och den andra består av nämnder och styrelser. Medborgarutskottet är sedan i sin tur uppdelad 
i fem olika områden som har till uppgift att stärka det demokratiska inflytandet i staden. Den 
andra huvudenheten, nämnder och styrelser, består av nio olika nämnder, var av 
kulturnämnden är en av dessa. Endast en styrelse ingår (Helsingborgs stads årsredovisning för 
2006, s. 5). 
 
Under de fyra senaste valen har den politiska makten svängt fram och tillbaks mellan de olika 
blocken. Det som kan vara värt att notera är att Sverigedemokraterna har fått ett ökat stöd i 
den politiska makten i Helsingborg (tabell 1). I dagsläget är det borgerliga blocket som har 
makten i Helsingborg fram till nästa val. (Helsingborgs stads årsredovisning för 2006 sid 5) 
  

5.2 Helsingborgs stadsbibliotek 

 I de kommande de fyra delkapitlen ger vi en bakgrund till hur Helsingborgs stadsbibliotek 
har vuxit fram till idag. Vi vill på så sätt ge en bild av vad det är för slags verksamhet som 
ligger bakom arbetet med den biblioteksplan som vi senare skall fördjupa oss i. 

5.3 Tiden innan stadsbiblioteket 
  
I boken Bildning borgare bönder från 1965 skriver Bengt Hallvik att det första läsesällskapet 
i Helsingborg noterades runt 1810-talet. Det var främst adelsfolk som till hörde detta sällskap. 
(Hallvik 1965, s 8). Först runt 1850-talet lades grunden till det första skolbiblioteket då 
Hälsingborgs skola blev högre allmänt läroverk. Den förste skolbibliotekarien blev anställd på 
1870-talet. Även andra former av bokutlåning förekom. Jöns Torell hade den förste 
bokhandeln i Helsingborg och öppnade denna på 1820-talet. Vid ungefär samma tid som 
bokhandeln, öppnade även Jöns ett lånbibliotek.  (Hallvik 1965, s 9-15)  
  
Sturzen-Becker var ytterligare en person som hade ett lånebibliotek. Han lade en annan 
fokusering på den litteratur som var tillgänglig hos honom. Han satsade mer på ”fruntimmers- 
och lånebiblioteksromaner” istället. Utöver dessa former av bibliotek som i drevs mer i form 
av affärsverksamhet, fanns även ett allmänt biblioteks om 1859 hade 50 böcker. Dessa böcker 
fanns tillgängliga i skolbyggnaden och var öppen på söndagskvällar. (Hallvik 1965, s.18-20, 
33) 

5.4 Stadsbibliotekets första tid 
  
F.T Borg, en flitig debattör i den offentliga debatten, genomförde en bibliotekspropaganda 
kampanj att bilda ett stadsbibliotek i Helsingborg. Hans medarbetare Schultz uppmanade i en 
insändare i Öresunds-posten till en samling i Rådhuset för att inrätta ett stadsbibliotek. 
(Hallsvik 1965, s. 39-41, 44-45).  
  
Den 5 september 1860 sammankallades ett möte med bidragsgivarna och på detta möte 
beslutade man att inrätta ett stadsbibliotek och man valde direktion. I stadgarna för biblioteket 
gick det att läsa att biblioteket ägdes av de personer som bidragit ekonomiskt eller skänkt 
böcker till verksamheten. Det fanns inga stadsbidrag eller kommunala bidrag på den tiden så 
verksamheten finansierades av låneavgiften. Syftet med biblioteket var att det skulle vara en 
folkbildningsinstitution för alla på samma sätt som folkskolan och sockenbiblioteket var det. 
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(Hallsvik 1965, s. 50). Vid inrättandet av stadsbiblioteket var Helsingborg en småstad och år 
1858 var invånarantalet 4776 personer. Vilket är att jämföra med dagens befolkning på 124 
751 invånare (Hallsvik 1965, s. 61; Statistiska centralbyrån  www.scb.se).  
  
I början var biblioteket endast öppet två timmar en kväll i veckan och vid ett få tal tillfällen 
utökade man detta till att ha öppet ytterligare en kväll i veckan. På grund av den dåliga 
ekonomin fanns det inte mycket pengar att göra bokinköp för. De böcker som fanns på 
biblioteket blev snabbt slitna och på 1880-talet klassades många av böckerna då de var 
oanvändbara (Hallsvik 1965, s. 74). 
  
Under 1880-talet tillkom nya bibliotek i Helsingborg som inriktade sig till ungefär samma 
befolkningsskikt. På grund av detta sjönk utlåningen av böcker under en tid.  Den 16 februari 
1897 beslöt stadsfullmäktige att biblioteket skulle övertas av Helsingborgs stad (Hallsvik 
1965, s. 75-76). Nu föddes med andra ord, det som var ursprunget till dagens Stadsbibliotek. 
  
Den största förändringen som skedde initialt, efter det att Helsingborgs stad övertog 
biblioteket, var bland annat att öppettiderna utökades och istället för att vara öppet endast en 
kväll i veckan, blev det nu öppet varje vardagkväll istället. Anslagen till biblioteket ökade och 
kom att landa på en summa av 2200 kronor (Hallsvik, s. 76).  
 

5.5 Det tidiga 1900-talet 
  
Till att börja med skedde ingen större förändring när Helsingborgs stad övertog biblioteket, 
förutom utökade öppettider. Det var först när en motion lades fram till stadsfullmäktige år 
1914, angående en omorganisation av stadsbiblioteket, som uppryckningen började komma. 
En kommitté tillsattes för att se över biblioteket och till följd av detta började utvecklingen av 
verksamheten. De två första ändringarna som gjordes var först att avskaffa låneavgiften som 
fortfarande fanns kvar och för det andra ansökte man om stadsbidrag på 400 kronor, vilket var 
dubbelt så mycket av vad man fick in i låneavgiften. En tredje förändring som gjordes var att 
fastställa ett biblioteksreglemente (Hallsvik 1965, s. 76-77). 

5.6 Allmänt om Helsingborgs stadsbibliotek 
  
Precis som trenden visat på många andra ställen i Sverige, har även utlåningen av böcker i 
Helsingborg minskat. Trots det besöker fler människor biblioteket 2006, än 3 år tidigare år 
2003. Kostnaderna har ökat för biblioteket under denna period, men den ligger stadigt på 44 
kronors kostnad per besök (Helsingborgs stads årsredovisning för 2006, s. 44).  
  
I den senaste publikationen från Kulturrådet över folkbibliotekens statistik från året 2006, 
Kulturen i siffror 2007/5 Folkbiblioteken 2006, framgår det att Helsingborgs kommun har 11 
olika bibliotek, varav ett bibliotek är huvudbibliotek och övriga tio är filial bibliotek. Till 
detta finns det även en bokbuss och ytterligare tre utlåningsställen, vilka är integrerade 
skolbibliotek/filialbibliotek (Kulturen i siffror 2007/5 Folkbiblioteken 2006, bilaga 7 s. 6). 
Enligt samma publikation fanns det 66 anställda vid biblioteken i Helsingborg vid samma 
tidpunkt. Av dessa var 39 bibliotekarier och resterande 27 personer var övrig personal. Den 
procentuella fördelningen av kvinnor och män var 81,8%  respektive 18,2% vilket i antal blir 
54 kvinnor och 12 män. Av bibliotekarierna var det 79,5% kvinnor och 20.5% män. Av de 39 
bibliotekarierna var det i antal 31 kvinnor och 8 män. Det totala antalet årsverken var 56,5 där 
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33,0 var bibliotekarier, 23,5 var övrig personal och 12,0 var inom barn- och 
ungdomsverksamheten (Kulturen i siffror 2007/5 Folkbiblioteken 2006, bilaga 7 s. 17).  
  
År 2006 var den totala driftskostnaden för Helsingborgs bibliotek 47,3 milj. kronor. Den 
procentuella fördelning av dessa pengar var 48,9% var kostnader för personalen, 22,4% var 
kostnader för lokaler, 16,5% var övriga kostnader och slutligen 12,3% var kostnader för 
medier (Kulturen i siffror 2007/5 Folkbiblioteken 2006, bilaga 7 s. 28). Den genomsnittliga 
öppettiden för biblioteken i Helsingborgs kommun låg på 30 timmar per vecka. 
Huvudbiblioteket hade ett betydligt högre genomsnitt, 59 timmar per vecka, jämfört med 
filialbiblioteken, 28 timmar i veckan och slutligen bokbussen som hade ett genomsnitt på 21 
timmar i veckan (Kulturen i siffror 2007/5 Folkbiblioteken 2006, bilaga 7 s. 116).  

6. Helsingborgs stadsbiblioteksplan 
  
I detta kapitel tänker vi redogöra för hur biblioteksplanen i Helsingborg växte fram och hur 
den kom att se ut i färdigt skick. Vi kommer att gå igenom den och mer specifikt ta upp de 
områden som vi ser som viktiga i biblioteksplanen.  

6.1 Tillkomsten av biblioteksplanen 
  
Det första omnämnandet av biblioteksplanen i Helsingborgs stads arkiv är från 
kulturnämndens sammanträdesprotokoll den 18 maj 2005. I protokollet sägs det att ”Arbetet 
med Helsingborgs lokala biblioteksplan bör starta utifrån ett visionärt tänkande, kring 
bibliotekens roll i samhället och vilken nytta medborgarna kan ha av dem, i ett brett 
förvaltningsövergripande forum.”. Under detta sammanträde godkändes informationen och 
lades till handlingarna. (Sammanträdesprotokoll 18 maj 2005, s. 2)  
  
Utgångspunkten för arbetet med biblioteksplanen är att fortsätta att bygga vidare på de 
visioner och tankar som staden redan har. Dessutom säger man att bibliotekets roll i samhället 
spelar en viktig roll som i framtiden kommer att sträcka sig utanför den media och 
informationsförsörjning som finns idag. Utifrån dessa olika synpunkter anser de att 
kommunstyrelsen ska vara där arbetet med biblioteksplanen utgår ifrån och att en styrgrupp 
bestående av politiker och förvaltningschefer för de berörda enheterna ska vara med. 
  
I biblioteksplanen bör det finnas en kartläggning av hur det aktuella läget är för biblioteken i 
Helsingborg. Men den viktigaste delen i biblioteksplanen bör vara hur biblioteket under 
långsiktigt perspektiv kan utvecklas utifrån de olika uppdrag som de har fått. (Helsingborgs 
kulturnämnds sammanträdesprotokoll 24 augusti 2005, s. 3)  
  
Kulturnämnden beslutar vidare att förslagen om biblioteksplanen ska sändas till 
kommunstyrelsen istället då detta är ett förvaltningsövergripande projekt, det beslutades också 
att kommunstyrelsen ska utse en styrgrupp och slutligen beslutades att kommunstyrelsen 
initierar arbetet med en biblioteksplan. (Kulturnämnden för Helsingborg, 
sammanträdesprotokoll 24 augusti 2005)  
  
På kulturnämndens sammanträde den 16 november 2005 kom det in ett förslag från 
kommunstyrelsen om en handlingsplan för framtagandet av biblioteksplanen. De beslutade att 
400 tkr avser projektkostnaderna för framtagandet av en biblioteksplan i Helsingborg. 
(Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 12 oktober 2005, s. 10)  
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De säger också att de ”… delar... kulturnämndens bedömning att framtagandet av en 
biblioteksplan för Helsingborgs stad är en viktig verksamhetsutvecklingsfråga. Enligt den 
ansvarsfördelning som lagts fast av kommunfullmäktige i form av organisationsstruktur och 
reglementen, har facknämnderna dock det odelade ansvaret för såväl strategisk som operativ 
verksamhetsutveckling inom sina respektive områden. Mot denna bakgrund framhålls att 
arbetet med biblioteksplanen bör initieras och drivas av kulturnämnden.” (Kommunstyrelsens 
sammanträdesprotokoll 12 oktober 2005, s. 10)  
  
Ett förslag till upplägg för arbetet med biblioteksplanen framlades där utgångspunkter angavs 
som ansågs vara viktiga som att:  
  

• Utvecklingen av biblioteken är förvaltningsövergripande  

• Biblioteken kan komma att spela en allt mer viktig roll i samhället  

  
Själva organisationen för arbetet ska bestå av en styrgrupp som i består av förvaltningschefer 
för olika enheter i kommunen, en arbetsgrupp som i sin tur består av berörda förvaltningar 
och en referensgrupp som består av en intern arbetsgrupp inom biblioteket som arbetar 
parallellt med arbetsgruppen  
  
Tidsplanen för arbetet med biblioteksplanen var att det bör påbörjas i januari 2006 med en 
färdig rapport innan året är slut.  (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 16 
november 2005 s. 12).  
  
Det är först igen på Helsingborgs kulturnämnds möte den 22 mars 2006 som någon form av 
rapporter av arbetet med biblioteksplanen görs. Bibliotekschefen informerar om 
bibliotekslagen, och kulturnämnden för därefter en diskussion om det berörda ämnet utifrån 
bland annat förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek. (Sammanträdesprotokoll 
Helsingborgs kulturnämnd 22 mars 2006, s. 3)  
  
När arbetet med den första fasen, att ta fram en framtidsbild av läsande, teknik och livstid, är i 
sitt slutskede, rapporterar bibliotekschefen att följande steg blir att kartlägga det aktuella 
nuläget i kommunen. Avrapportering beräknas göra vid ett senare nämndmöte. 
(Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 17 maj 2006, s. 2)  
  
Helsingborgs stad har tagit ett bredare angreppssätt än flera andra kommuner i 
biblioteksplanen, anser bibliotekschefen. Detta menar hon är möjligt genom att man samråder 
och samverkar med flera andra förvaltningar och når fram till en framtidsvision med 
biblioteksplanen. Vidare rapporterar hon att specialistfunktionerna kommer att öka för att 
följa behovet. Dessutom kommer det virtuella och digitala biblioteket betydelse att öka. Det 
kommer dessutom behövas en bättre och tätare dialog med brukargrupper och för att utveckla 
verksamheten. (Sammanträdesprotokoll Helsingborg kulturnämnd 18 oktober 2006, s. 2-3)  
  
Det första utkastet till biblioteksplanen beröms av nämnden för dess innehåll, men man anser 
att bildningsbegreppet och demokratibegreppet bör lyftas fram och förtydligas. 
(Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 15 november 2006, s. 7)  
  
Som utgångspunkt vid arbetet med biblioteksplanen, har man använt sig av § 8 och 9 där 
fokus ligger på tre viktiga målgrupper, barn och unga, funktionshindrade och arbetslösa. Till 
detta har lagts ytterligare en målgrupp, äldre helsingborgare. Själva biblioteksplanen består av 



 33

tre delar: vision, kartläggning/analys och strategi. Själva kartläggningen har bestått i ett flertal 
delar där både enkäter och intervjuer har förekommit. Det påpekas att ett antal ansatser har 
särskild betydelse för faktorer som påverkar en hållbar utveckling. (Sammanträdesprotokoll 
Helsingborgs kulturnämnd 6 december 2006, s. 8)  
  
En nödvändig förutsättning för att biblioteksplanen ska kunna förverkligas är att det i 
processen delaktiga förvaltningar fortsätter att samarbeta, och att detta samarbete måste vara 
väl strukturerat och organiserat (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 6 
december 2006, s. 8)  
  
Det beslutades att efter de föreslagna ändringar som fanns, överlämna detta till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande. (Sammanträdesprotokoll 
Helsingborgs kulturnämnd 6 december 2006, s. 9)  
  
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna biblioteksplanen för Helsingborgs kommun. De 
gav kulturnämnden i uppdrag att ansvara för samordning och genomförande av 
biblioteksplanen. (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kommunfullmäktige 28 mars 2007, 
s. 7-8) 
I arbetet med biblioteksplanen sattes ett antal delmål upp där bland annat delmålet 
”Gränsöverskridande mötesplatser” var ett av dessa. Här har ett område valts ut som 
pilotprojekt i och med det har diskussioner inletts mellan biblioteket, vuxenutbildningen och 
integrationsservice. (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 20 juli 2007, s. 2)  
  
Det andra delprojektet är samarbetet mellan folkbibliotek – skolbibliotek. Målet är att 
fördjupa samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Delprojekt IT är det tredje 
projektet där det virtuella biblioteket ska erbjuda tjänster oberoende av tid och plats.  Ett 
samarbete har inletts med IT-utvecklare och inom skola- och fritidsförvaltning för samordning 
av databaser och länksystem. (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 20 juli 
2007, s. 3)  
  
Även äldre har fått ett eget delprojekt där målet är att ytterligare förbättra servicen till de äldre 
genom olika former av verksamheter. Och som slutligt delprojekt berörs stadsbiblioteket och 
dess uppgift som skönlitterärt centrum. (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs kulturnämnd 
20 juli 2007, s. 3-4)  

6.2 Biblioteksplanens innehåll 
  
Biblioteksplanen för Helsingborg omfattar ett tioårsperspektiv med långsiktiga mål. 
Helsingborgs stad har ett antal ”strategiska förbättringsområden” och utifrån dessa har man 
valt ut tre stycken som påverkar biblioteket mer. Dessa är (Biblioteksplanen för Helsingborg 
2006, s. 1):  
  

• Att aktivt motarbeta arbetslöshet  

• Att förbättra barn och ungdomars uppväxt villkor 

• Att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande  
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Man skriver också att ”Framtidens folkbibliotek ska vila på två ben: på en stark, god tradition 
och en öppen, lyhörd flexibilitet”. Detta är den nya roll som biblioteket måste anpassa sig till 
för att dess besökare ska få den service de behöver.  
  
I bibliotekets strävan till förändring inför man arbetsgrupper som har till uppgift att fokusera 
sig på olika områden inom organisationen och i samverkan med andra samhällsfunktioner. 
”Det bör här påpekas att arbetet med handlingsplanen inte ska uppfattas som eller får 
utvecklas till tyngande arbetsuppgifter vid sidan av de ordinarie. Istället är det ett naturligt 
inslag i ett ständigt pågående utvecklingsarbete.”  (Biblioteksplanen för Helsingborg 2006 sid 
2).  
  
På samma sätt som bibliotekslagen lyfter fram vissa speciella grupper inom samhället vill 
Helsingborg i sin biblioteksplan fokusera sig på dessa grupper. Vissa av dessa grupper har i 
sin tur fått en mer specificerad anvisning till vad som ska ligga som fokus. Den arbetsgrupp 
som har invandrare i fokus har som mål att ”föreslå åtgärder för att ytterligare förstärka 
arbetet för att förbättra integrationen i Helsingborg”.  
  
I biblioteksplanen lyfts även folkhälsan fram som ett viktigt åtagande. Ett nära samarbete med 
sjukhusbiblioteket är en förutsättning för att förbättra folkhälsan i Helsingborg. För att detta 
ska kunna fungera krävs ”... en tydlig struktur med angivna mål och uppföljning samt metoder 
för hur arbete ska bedrivas” .  
  
Helsingborg vill profilera sig som en kommun med närområdsprofilerade bibliotek. Detta 
innebär att varje invånare i Helsingborgs kommun ska ha det nära till närmaste bibliotek. Med 
rimligt avstånd menar man högst tre kilometers avstånd. Det är också viktigt att de lokala 
biblioteken profilerar sig så att de stämmer överens med hur den sociala karaktären ser ut i 
respektive område. Ett pilotprojekt är planerat att genomföras där olika sociala tjänster ska 
samarbeta med biblioteket i en gemensam verksamhet. (Biblioteksplanen för Helsingborg sid 
4-5).  
  
Ett viktigt avsnitt i biblioteksplanen är arbetet mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket. 
Skolbiblioteket har en viktig uppgift i den lärande miljön att kunna vara ett pedagogiskt 
hjälpmedel för att stimulera läsande och lärande. Nya former av samarbete mellan 
folkbiblioteket och skolbiblioteket kommer att prövas för att fördjupa samarbetet dem emellan 
(Biblioteksplanen för Helsingborg sid 5-6).  
  
Den verksamhet som biblioteket har idag, kommer att behövas ses över på många områden. 
Människors relation till information har förändrats och utbildningar av olika slag gör att fler 
använder sig av bibliotekets informationstjänster på ett annat sätt än tidigare. Det är inte 
längre självklart att man enbart nyttjar ett bibliotek utan man går mellan och använder flera 
olika. Ett nära samarbete mellan skilda former av lärande instanser kan därför ses som viktigt. 
Utöver det är det också viktigt att mer åtgärder görs för att stimulera de upplevelser som 
läsandet kan ge (Biblioteksplanen för Helsingborg 2006, s. 6-7).  
  
IT-utvecklingen har varit snabb och detta är tydligt även på biblioteken. Det kommer att bli 
viktigare för användarna att kunna komma åt information och andra tjänster on-line. Denna 
utveckling kommer att behöva utvecklas tillsammans med användarna, för att få ett bibliotek 
som samstämmer med de preferenser som de förväntar sig. En kontinuerlig utveckling 
kommer att krävas (Biblioteksplanen för Helsingborg 2006, s. 7-8).  
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Även folk- och skolbibliotekens kompetens måste ses över. Med de förändringar som kan 
komma att krävas förutsätts att personalens kompetens täcker behovet. Olika miljöer kräver 
olika kompetenser och allt detta är viktig att arbeta mot (Biblioteksplanen för Helsingborg 
2006, s. 8).  
  
Slutligen måste, enligt biblioteksplanen, även den ekonomiska aspekten ses över. Både de 
kortsiktiga kostnaderna såväl som långsiktiga kostnaderna kommer att ha betydelse för 
utvecklingen (Biblioteksplanen för Helsingborg sid 9).  

7. ENKÄT  
7.1 Presentation av enkäten 
När vi gjorde enkäten, hade Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan bara varit 
implementerad i ett år. Man kan därför argumentera för att det helt enkelt var för tidigt att 
göra denna typ av undersökning, eftersom det är svårt att se vilka effekter som 
biblioteksplanen kommer att ha för långsiktiga konsekvenser i det dagliga arbetet för de som 
arbetar på Helsingborgs Stadsbibliotek. Vi är medvetna om denna svaghet i vår enkät och det 
syns även delvis i resultaten. Målet med vår uppsats har dock varit att följa arbetsgången med 
Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan och om man, som vi, ser detta som en ständigt 
pågående process så kan man se vår enkät som en första avstämning, vid en utvärdering. 
  
7.2 Enkätfrågorna 
I våra enkätfrågor utgår vi från som står i Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan, det 
anges vara tre mål som både Helsingborgs stad och Helsingborgs Stadsbibliotek har som 
fokus på och som skall återspeglas i biblioteksplanen. Det hade kunnat se annorlunda ut, då 
det i protokoll från kulturnämnden i Helsingborg, nämns fyra olika delmål som kommer 
fokuseras på i det första arbetet med biblioteksplanen. (Sammanträdesprotokoll Helsingborgs 
kulturnämnd 20 juli 2007, s. 2-4). Men i den färdigställda planen återfinns endast tre av dessa 
delmål. Utöver dessa finns självklart en uppsjö av olika ingångsvinklar till en enkät, men det 
är dessa tre delmål som vi har valt att basera vår undersökning på.  
  
Enkäten skickades via e-post ut till de personer som var med vid arbetet av biblioteksplanens 
utseende. Totalt skickades 14 enkäter och av dessa var det endast 7 som svarade. Några av de 
svarande ansåg att i vissa avsnitt av enkäten var det inte möjligt att svara och därför lämnades 
dessa avsnitt blanka. 
7.3 Analys av resultatet 
  
  
I svaren som vi har fått av informanterna, är det en som konsekvent sticker ut med diametralt 
annan åsikt än de andra. Det är svårt att veta varför personen uppfattar situationen så 
annorlunda än sina kollegor, men då vi inte har så många informanter märks detta tydligt i 
utfallet av vår enkät. Trots detta måste vi tolka dessa svar på samma sätt som övriga. Detta är 
de svar som blivit givna och vi utgår från att det är så informanterna känner i de olika 
frågeställningarna.  
  
I vår presentation av enkäten har vi valt att dela in den i tre delar där del två är vår huvuddel. I 
den delen har vi ställt frågor som berör de tre områden som är mest specifika i Helsingborgs 
biblioteksplan. 
  
Vår enkät finns som helhet i bilaga 1. 
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Bibliotekslagen fastställer tydligt de normer som Audunson talar om i sin text (Audunson, sid. 
210), genom att lagstadga kring de förutsättningar som biblioteken skall tillhandahålla för 
användarna, får de tre intressenterna användarna, politikerna och bibliotekspersonalen 
tydligare regler för de normer som förväntas av biblioteken. Så länge det bara är en norm och 
inte en lag, kan det vara svårt att uppfylla de krav som användare har på biblioteken, 
bibliotekslagen hjälper till att tydliggöra och fastställa verksamhetens innehåll.  
  
I detta kapitel vill vi fördjupa oss iden enkät som vi har gjort för att kunna besvara vår uppsats 
andra delfråga; vilka effekter har arbetet med biblioteksplanen fått för Helsingborgs bibliotek? 

7.4 Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan - enkätens första 
del 
I den första delen av enkäten, ställde vi frågor som berör biblioteksplanen och arbete med den. 
Frågorna är ställda utifrån dels användarnas delaktighet i biblioteksplanen men också som ett 
arbetsredskap för bibliotekarierna.   
   
I fråga 1 påstår vi att biblioteksplanen kommer att stärka relationen mellan biblioteket och 
invånarna. Det sammanlagda svaret från informanterna blir att de håller med i mindre grad. 
Man får känslan av att informanterna inte helt tror på biblioteksplanen som dokument. 
   
I fråga 2 påstår vi att biblioteksplanen kommer att bidra till att biblioteket når ut till större 
andel användare. Även här blir det sammanlagda svaret från informanterna att de håller med i 
mindre grad. Även här får vi intrycket att tilltron till biblioteksplanens effekter inte är stora. 
   
I fråga 3 påstår vi att de områden som har prioriterats är de viktigaste i kommunen och för 
biblioteket. Även här blir det sammanlagda svaret av informanterna att de håller med i mindre 
grad. Här skulle det ha varit önskvärt att informanterna själva hade kommenterat vilka 
grupper som de skulle vilja föra fram som viktiga, men det har de inte gjort.  
   
I fråga 4 påstår vi att biblioteksplanen har en positiv påverkan på verksamheten. Även på 
denna fråga håller informanterna med i mindre grad. Vi tolkar detta som att informanterna har 
svårt att se vad biblioteksplanen har för inverkan på deras arbete på biblioteket. Det kan också 
vara så att informanterna fortfarande anser att dokumentet är nytt, med ett långt tidsperspektiv 
och därför har effekterna heller inte kunnat ses i verksamheten. 
   
I fråga 5 påstår vi att förväntningarna på biblioteksplanen är väl uppfyllda. Även här håller 
informanterna med i mindre grad. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen så anser 
informanterna att mer arbete med biblioteksplanen kan göra att man uppnår fler av sina 
förväntningar, eller så anser man inte att biblioteksplanen kan uppfylla de förväntningar som 
ställs på den som dokument.  
   
 Först fråga 6, allmänheten har fått bra information om biblioteksplanen och arbetet kring den. 
Har givit en mer spridd grad. Fem personer håller med i mindre grad medan en person håller 
inte med och ytterligare en person håller inte med i hög grad. Eftersom det har funnits 
referensgrupper från de olika prioriterade grupperna, så är detta intressant. Vi tolkar som att 
allmänheten har fått någon form av information men den har inte varit så bra som den skulle 
kunnat vara. 
  
De följande tre frågorna, fråga 7 till 9 har alla fått ett relativt entydig svar där de flesta svarade 
håller med i hög grad och håller med. Endast vid en av frågorna är det en person som håller 
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med i mindre grad. Vi tolkar det som att en positiv inställning till de olika frågeställningarna 
som vi har givit.  
  
Fråga 10, min dagliga arbetsbörda har inte påverkats arbetet med biblioteksplanen, ger en mer 
spridd bild av svaren. En person håller med, tre personer håller med i mindre grad och två 
personer håller inte med. Vi tolkar det som att det är svårbedömt hur mycket biblioteksplanen 
påverkar det dagliga arbetet, förmodligen kan variera från person till person med vilken effekt 
den har. Vi tror att detta en effekt som styrs av vilken funktion man har på arbetsplatsen. 
Beroende på vilka arbetsuppgifter personerna har och på det viset kan det finnas variationer i 
hur mycket arbetet med biblioteksplanen kräver.  
  
Fråga 11, med biblioteksplanens införande har det blivit lättare att påverka min 
arbetssituation. På denna fråga har frågorna splittrats till viss del. Två personer håller med, tre 
personer håller med i mindre grad och en person håller inte med i mindre grad. Det råder viss 
tveksamhet till hur mycket man kan påverka sin arbetssituation sen biblioteksplanen infördes, 
de flesta verkar tycka att det finns möjlighet till det men att det inte är helt oproblematiskt.  
  
Fråga 12, Biblioteksplanen ger mig en ny motivation till mitt arbete, även på denna frågan är 
svaren spridda. Majoriteten har dock en positiv syn till frågan och det är endast en person som 
avviker med att svara med en mer negativ syn på det hela.  
  
Fråga 13. Biblioteksplanen används på ett bra och funktionellt sätt. På denna har alla svarat att 
det håller med utom en person som svarat håller med i mindre grad. Vi tolkar det som att de 
flesta är positiva till biblioteksplanen och till hur den används, men att det dock alltid finns 
undantag.  
  
Fråga 14. Tillräckligt med resurser är tillsatt för den elektroniska och webb-baserade servicen. 
Här har de svarande delat upp sig lite mer, en person håller med, tre personer håller med i 
mindre grad, en person håller inte med i mindre grad och en person håller inte med i hög grad. 
Av detta tolkar vi det som att även på denna frågan råder det delade meningar om hur 
resurserna fördelas och att den elektroniska- och webb-baserade servicen inte får tillräcklig 
uppmärksamhet. Även på detta påstående kan det ha att göra med vad för arbetsuppgifter man 
har. Om man är väl insatt i arbetet med den elektroniska servicen har man kanske en annan 
uppfattning av hur resurserna ser ut, än vad en person med mindre kontakt med verksamheten 
har.    
  
Sammanfattningsvis kan vi säga att i denna del blir det tydligt att arbetet med att 
implementera biblioteksplanen i det dagliga arbetet inte har varit friktionsfritt. Det förefaller 
även som om det har funnits meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen vad det gäller vilka 
förväntningar som har ställts på biblioteksplanen som arbetsdokument, redan då 
referensgruppen arbetade med att ta fram den.  
  
Då enkäten skickades ut hade arbetet med implementeringen endast pågått ett år. Det är 
möjligt att vi skulle få helt andra svar om vi hade ställt samma frågor vid ett annat tillfälle. 
Det tar tid att arbeta in nya vanor i en arbetsgrupp.  
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7.5. Specifika arbetsområden i Helsingborgs Stadsbiblioteks 
biblioteksplan - enkätens andra del 
I denna del 2 har vi grupperat frågorna i tre avdelningar där fokusen ligger på de tre olika 
arbetsområden som berörs specifikt i biblioteksplanen för Helsingborg. Vi börjar med en 
genomgång av frågorna/påståendena vi ställde kring arbetet med att förbättra barn och 
ungdomars uppväxtvillkor.  
 
Vidare fortsätter vi med att se närmre på frågor kring arbetet med att skapa förutsättningar för 
ett hälsosamt åldrande. Vi avslutar del två med att presentera resultatet från frågorna kring 
arbetet för att aktivt motarbeta arbetslöshet.   
  
Våra frågor/påstående omfattar både avseende införandet av bibliotekslagen 1997 och 
Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan.   

7.5.1.Arbetet med att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor 
I den första av de tre avdelningarna i, ”Frågor som berör arbete med att förbättra barns och 
ungdomars uppväxtvillkor”, svarar informanterna relativt lika på de flesta av frågorna.  
  
Fråga 15 inleder detta specifika område och på frågan om biblioteket har bra verksamhet för 
barn och ungdomar har alla en positiv inställning till frågan. Samtliga informanter ”håller med 
i hög grad” eller ”håller med”. Utifrån dessa svar kan man dra slutsatsen och informanterna 
anser att biblioteket har ett bra barn och ungdomsverksamhet. 
  
Fråga 16, verksamheten för barn och ungdomar har förbättrats sen införandet av 
bibliotekslagen infördes, här finns inte lägre samma samstämmighet i svaren. Av de svarande 
är det fyra stycken som antingen håller med eller håller med i mindre grad. Utöver dessa har 
två personer svarat håller inte med och håller inte med i hög grad. år tolkningen av svaren är 
att en majoritet av informanterna, tycker att verksamheten för barn och ungdomar har 
förbättrats sen bibliotekslagen infördes 1997. 
  
Fråga 17, biblioteksplanen har inneburit förbättringar i arbetet med barn och ungdomar. På 
denna frågan återfinns ett samstämmighet igen då de flesta har svarat att de håller med  eller 
håller med i hög grad. Det är endast en person som utmärker sig och håller inte med i hög 
grad. Utifrån dessa svar tolkar vi det som att verksamheten har förbättrats ytterligare sen 
biblioteksplanen infördes 
  
Fråga 18, biblioteket når ut till fler och fler barn och ungdomar. Även på detta påstående kan 
man i svaren se en tendens att informanterna håller med. Av de svarande har tre svarat att de 
håller med, medan två personer håller med i mindre grad. Endast en person avviker från detta 
och håller inte med i hög grad. Tolkningen blir då att biblioteket når ut till fler och fler barn 
och ungdomar i Helsingborgs kommun. Här kan man möjligtvis sluta sig till att flertalet anser 
att implementeringen av biblioteksplanets mål, inte är slutfört men att de är en bit på väg. 
  
Fråga 19. Arbetet med barn och ungdomar har inte förändrats i någon större grad sedan 
införandet av biblioteksplanen. På denna fråga är svaren mer spridda än på övriga. Av de 
svarande håller en person med i hög grad, två personer håller med, en person håller med i 
mindre grad och två personer håller inte med. Av dessa svar finns en övervägning mot att 
hålla med i påståendet. Påståendet är dock negativt så även om svaren är utspridda finns en 
viss övervägning mot att verksamheten på biblioteket inte har förändrats i någon större 
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utsträckning sen införandet av biblioteksplanen. Denna fråga visar dock att informanterna är 
osäkra på vad biblioteksplanen har fått för konsekvenser. 
  
Tendensen i detta avsnitt visar på en mer positiv än negativ inställning till barn- och 
ungdomsarbetet vid Helsingborgs bibliotek. Dock det finns en antydan om att 
biblioteksplanen fortfarande är ny och därför har dess effekt inte hunnit visa sig i någon större 
utsträckning i det dagliga arbetet med barn och ungdomar. 
  
  

Tabell 2. Svarsresultatet på frågor som berör arbete med att förbättra barn och ungdomars 
uppväxtvillkor 

 Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller  
med    

Håller 
med i 

mindre grad

Håller inte 
med i 

mindre 
grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte med 

i hög 
grad 

       

15. Biblioteket har bra 
verksamhet för barn och 
ungdomar 

1 6 0 0 0 0 

16. Verksamheten för barn 
och ungdomar har förbättrats 
sen bibliotekslagen infördes 

0 1 3 0 1 1 

17. Biblioteksplanen har 
inneburit förbättringar i arbetet 
med barn och ungdomar 

1 4 0 0 0 1 

18. Biblioteket når ut till fler 
och fler barn och ungdomar 0 3 2 0 0 1 

19. Arbetet med barn och 
ungdomar har inte förändrats i 
någon större grad sedan 
införandet av biblioteksplanen 

1 2 1 0 2 0 

Kommentarer: 
 

 

  

Sammanfattningsvis i denna del, tolkar vi det som att informanterna ser positivt på 
Helsingborgs stadsbiblioteks arbete för barn och unga. Samtidigt som verksamheten är bra, 
finns det tydliga tecken på att informanterna är osäkra på om detta beror på bibliotekslagen 
eller biblioteksplanens införande. 

7.5.2 Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande 
I "frågor som berör arbetet med att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande, svarar 
informanterna mer homogent än i den föregående avdelningen. 
  
I fråga 20 påstår vi att "biblioteket har en bra verksamhet som skapar förutsättningar för ett 
hälsosamt åldrande". Merparten "håller med" eller "håller med i mindre grad", en "håller med 
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i hög grad". Man kan dra slutsatsen att samtliga informanter anser att det går att göra mer för 
de äldre låntagarna. 
  
Fråga 21, Verksamheten för den äldre generationen har förbättrats sen bibliotekslagen 
infördes. På denna fråga finns inte samma känsla kvar längre. En person håller med medan tre 
personer håller med i mindre grad utöver detta håller en person inte med och ytterligare en 
person håller inte med i hög grad. Av detta drar vi slutsatsen att en viss samstämmighet finns 
för påståendet, men dock inte in någon större grad. Man får en känsla av att det kan göras mer 
än vad som har gjorts och att dessa förbättringar inte har något med bibliotekslagen att göra.  
   
Fråga 22, biblioteksplanen har inneburit förbättringar i arbetet med att skapa förutsättningar 
för den äldre generationen. Här är åter igen samstämmighet i svaren. Endast en person har en 
helt avvikande uppfattning av frågeställningen jämfört med de andra. Fyra personer har svarat 
att de håller med, en person håller med i mindre grad och en person håller inte med i hög grad. 
Av detta tolkar vi att majoriteten av de svarande tycker att biblioteksplanen har förbättrat 
förutsättningarna till viss del för den äldre generationen. Det finns dock utrymme för 
ytterligare förbättringar i arbetet. Vi tolkar det som att i och med införandet av 
biblioteksplanens, så har målgruppen förtydligats. Detta har i sin tur inneburit att det är lättare 
att förbättra eventuella brister.   
  
Fråga 23, Biblioteket når ut till fler och fler äldre. Även denna fråga har en klar 
samstämmighet där åter igen endast en person svarar avvikande från resterande svarande. En 
person håller med i hög grad, fyra personer håller med och en person håller inte med i hög 
grad.  Vi tolkar därför det som om de allra flesta tycker att biblioteket når ut till fler och fler 
äldre. Men även på denna fråga finns det utrymme för förbättringar i verksamheten.     
  
Fråga 24, Arbetet med inriktning för de äldre har inte förändrats i någon större grad sen 
införandet av biblioteksplanen. På denna frågan är åsikterna spridda över nästan hela spektret. 
En person håller med i hög grad, en person håller med, en person håller med i mindre grad, en 
person håller inte med i mindre grad och slutligen två personer håller inte med. Vår tolkning 
av dessa svar, är att det är en svår fråga där det inte alltid är så lätt att se hur arbetet har 
förändrats.  
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Tabell 3. Svarsresulatet av frågor som berör arbetet med att skapa förutsättningar för ett 
hälsosamt åldrande. 

 Håller 
med i 
hög grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 
mindre 
grad 

Håller inte 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte med i 
hög grad 

       
20. Biblioteket har en bra 
verksamhet som skapar 
förutsättningar för ett hälsosamt 
åldrande 

1 3 3 0 0 0 

21. Verksamheten för den äldre 
generationen har förbättrats sen 
bibliotekslagen infördes 

0 1 3 0 1 1 

22. Biblioteksplanen har inneburit 
förbättringar i arbetet med att skapa 
förutsättningar för den äldre 
generationen 

0 4 1 0 0 1 

23. Biblioteket når ut till fler och 
fler äldre 1 4 0 0 0 1 

24. Arbetet med inriktning för de 
äldre har inte förändrats i någon 
större grad sen införandet av 
biblioteksplanen 

1 1 1 1 2 0 

Kommentarer: 
 
 
 
Sammanfattningsvis kan man säga om den här delen av enkäten att det är tydligt att 
bibliotekslagens införande inte har förändrat arbeten mot den här målgruppen mycket, 
åtminstone inte om man ser till informanternas svar. Biblioteksplanens införande har däremot 
verkat positivt, på så sätt att målguppen har synliggjorts. Om man ser till enkätsvaren så finns 
det förhoppningar om att arbetet riktat mot den äldre generationen kan förbättras ytterligare, 
för att nå ut med verksamheten till fler individer. 
  
Varför man inte har nått ut med verksamheten, på samma sätt som man har gjort i när det 
gäller barn och unga är otydligt. Kanske är gruppen äldre invånare svårare att arbeta 
gentemot, då de inte är en lika homogen grupp som barn- och ungdomar. Den sistnämnda 
gruppen kan av olika skäl vara lättare att nå ut till då de är organiserade i olika nätverk.  
  

7.5.3 Arbetet för att aktivt motarbeta arbetslöshet 
  
Fråga 25, Biblioteket har en bra verksamhet för de arbetslösa. Denna fråga inbringar åter igen 
ett relativt samstämmigt svar där fyra personer håller med, två personer håller med i mindre 
grad och endast en person håller inte med. Vi tolkar denna fråga som att biblioteket har en bra 
verksamhet för arbetslösa men att den kan förbättras ytterligare.  
  
Fråga 26, Verksamheten för att motarbeta arbetslösheten har förbättras sen bibliotekslagen 
infördes. Även denna fråga får ett relativt samstämmigt svar. Fyra personer har svarat att de 
håller med i mindre grad, en person håller inte med och ytterligare en person håller inte med i 
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hög grad. Av detta tolkar vi att bibliotekslagen har inneburit förbättringar men att de inte är 
självklart hur stora dessa är. Viss tveksamhet kan läsas in i svaren.  
  
Fråga 27, Biblioteksplanen har inneburit förbättringar i arbetet med arbetslösa. På denna fråga 
finns en tydlig samstämmighet åter igen och åter igen är det endast en person som avviker 
från de andra på ett märkbart sätt. En person håller med, fyra personer håller med i mindre 
grad och en person håller inte med i hög grad. Vi drar där med den slutsatsen att 
biblioteksplanen har inneburit någon form av förbättring men att det finns en osäkerhet i hur 
mycket arbetet har förbättrats.  
  
Fråga 28, Biblioteket når ut till fler och fler arbetslösa. På denna fråga svarar de tillfrågade på 
samma sätt som i föregående frågan. En person håller med, fyra personer håller med i mindre 
grad och en person håller inte med i hög grad. Även på denna fråga får vi en känsla av att 
biblioteket når ut till fler och fler, men att det kan vara svårt att avgöra och bedöma.  
  
Fråga 29, Arbetet för att aktivt motarbeta arbetslösheten har inte förändrats i någon större grad 
sen införandet av biblioteksplanen. På denna frågan splittar sig svaren. En person håller med i 
hög grad, två personer håller med, ytterligare två personer håller med i mindre grad och en 
person håller inte med i mindre grad. Av detta drar vi slutsatsen att arbetet med arbetslöshet 
inte har utvecklats eller förändrats in någon nämnvärd utsträckning sen biblioteksplanen 
infördes.  
  

Tabell 4. Svarsresultatet av frågor om arbetet för att aktivt motarbeta arbetslöshet 
 Håller 

med i 
hög grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte med 
i mindre 
grad 

Håller 
inte med 

Håller 
inte med 
i hög 
grad 

       
25. Biblioteket har en bra 
verksamhet för de arbetslösa 0 4 2 0 1 0 

26. Verksamheten för att motarbeta 
arbetslöshet har förbättrats sen 
bibliotekslagen infördes 

0 0 4 0 1 1 

27. Biblioteksplanen har inneburit 
förbättringar i arbetet med arbetslösa 0 1 4 0 0 1 

28. Biblioteket når ut till fler och 
fler arbetslösa 0 1 4 0 0 1 

29. Arbetet för att aktivt motarbeta 
arbetslöshet har inte förändrats i 
någon större grad sen införandet av 
biblioteksplanen 

1 2 2 1 0 0 

Kommentarer: 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att målgruppen som omfattas av denna del i enkäten, de 
arbetslösa och hur man på olika sätt på biblioteket kan underlätta och förbättra detta är en svår 
fråga. Det är inte heller helt klart tydligt vad biblioteket skall göra i frågan. Klart är dock att 
biblioteksplanen har tydliggjort målgruppen, vilket kan underlätta arbetet. 
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7.6 Övriga mål i Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan - 
enkätens tredje del  
I denna tredje del ställer vi frågor som berör övriga delar av biblioteksplanens mål. 
  
Generellt i detta avsnitt är åsikterna mest positiva till de olika frågorna. Vi gör då tolkningen 
att man har en positiv syn på den verksamhet och de förbättringar som biblioteksplanen ger. 
Det är endast en fråga i detta avsnitt som skiljer sig mer än de övriga. 
  
Fråga 32, Genom arbetet med biblioteksplanen har samarbetet med sjukhusbiblioteket 
förbättrats. På denna fråga är svaren splittrade, en person håller med, två personer håller med 
i mindre grad, två personer håller inte med och en person håller inte med i hög grad. Av detta 
drar vi slutsatsen att intrycket av samarbetet med sjukhusbiblioteken ger delade meningar. 
  
Det är också värt att nämna att det enbart finns positiva svar på fråga 35, 38 och 39.  
  
Sammanfattningsvis upplever vi det i denna del som att arbetet med att ta fram 
biblioteksplanen har varit positivt för verksamheten. Med detta sagt, menar vi inte att det har 
varit ett enkelt arbete, men att det verkar har förenklat och styrt upp de olika delarna av den 
biblioteksverksamheten som ingår under Helsingborgs stadsbibliotek. Det blir mycket tydligt i 
just denna tredje del av enkäten, när det är övervägande positiva svar från våra informanter. 

 7.7 Diskussion av enkät resultatet 
  
En biblioteksplan är ett arbetsdokument för en lokal biblioteksverksamhet. Numera stöder 
lagen att ett sådant dokument skall finnas på varje bibliotek. Det innebär inte att biblioteken 
inte tidigare har fått direktiv för sin verksamhet, de målgrupper som återfinns i Helsingborgs 
biblioteksplan är inte nya grupper som de skall arbeta gentemot, men i planen tydliggörs 
målgrupperna. Den första delen av vår enkät återspeglar vad arbetsgruppen upplever hur 
biblioteksplanen som dokument har blivit att arbeta med som styrdokument. Vi får tydligt 
svar av informanterna att de inte tror att biblioteksplanen kommer stärka relationen mellan 
biblioteket och invånarna.  
  
Om vi ser till de punkter som Ragnar Andreas Audunson ger förslag på vilken uppgift som 
folkbiblioteken bör ha som åtagande så återfinner vi alla de mål som Helsingborgs 
biblioteksplan vill uppnå för sina målgrupper.  
  

1. instrumentell problemlösning bibliotekens möjligheter att underlätta människors 
vardagsliv, utbildning och näringsliv och förvaltning.  

2. redskap för demokrati genom att ge tillgång till den kunskap och information som är en 
förutsättning för demokrati.  

3. främja jämlikhet genom att ge tillgång till internet och dess tjänster för alla.  

4. folkupplysning och utbildning 

5. meningsfull och utvecklande fritid där man kan låna böcker, musik och filmer.  

6. mötesplats som främjar lokal integration (Audunson, s. 210). 



 44

Helsingborgs biblioteksplan har tre målgrupper som tydligt anges, arbetet med att förbättra 
barns och ungdomars uppväxtvillkor, arbetet med att skapa ett hälsosamt åldrande, samt 
arbetet med att aktivt motverka arbetslösheten.  
 
Vad det gäller barns och ungdomars uppväxtvillkor, så kan man i enkätsvaren se tydligt att 
informanterna anser att Helsingborgs stadsbibliotek har en bra verksamhet för målgruppen. 
Verksamheten återspeglar i svaren alla Audunsons sex punkter. Man anser att då 
verksamheten är attraktiv för målgruppen, så ger detta positiva resultat inom alla områden. 
Men liksom i alla våra enkätsvars så finns det en osäkerhet i om de resultat som verksamheten 
har, kan sägas vara ett eko av biblioteksplanens införande, eftersom man fortfarande håller på 
med implementeringen av den. 
 
Den andra målgruppen som biblioteksplanen tar upp är att skapa ett hälsosamt åldrande. Om 
vi ser till Audunsons sex punkter, så återfinns även dessa i biblioteksplanens önskemål att 
uppfylla för gruppen. Men enligt enkätsvaren är det tydligt att informanterna anser att man 
inte har nått ut helt och hållet med verksamheten till den berörda gruppen. Men det är 
intressant att se att man anser att sedan införandet av biblioteksplanen så har det inriktade 
arbetet mot gruppen förbättrats.  
 
Den tredje målgruppen var arbetslösa eller bibliotekets arbete att motverka arbetslöshet. 
Målsättningen här var att biblioteket genom att hjälpa till genom att ha fri tillgång till datorer, 
generösa öppettider, samhällsinformation samt tidskrifter och dagstidningar, under lätta för 
målgruppen att aktivt söka arbete. Om vi ser till Audunsons punkter så återfinns här 1-4 samt 
6. I enkätsvaren ser man inte att biblioteksplanens införande har ändrat något nämnvärt med 
arbetet mot arbetslöshet. Men målen i biblioteksplanen med att motverka arbetslösheten följer 
helt tydligt Audunsons tankar med vad folkbiblioteken skall ha för uppgifter. Det skulle vara 
intressant att göra om enkäten och se om det har hänt något vad de gäller denna sista grupp. 
 
Det är intressant om man ser till de tre målgrupperna som vi innefattar i vår enkät att barn och 
ungdomar verkar vara den grupp där biblioteket verkligen har nått ut. Men man kan fråga sig 
om detta är något som man kan tillskriva det biblioteksplanen som dokument. Arbetet för att 
främja ett hälsosamt åldrande verkar gå något sämre, trots att enkätsvaren tyder på att det 
riktade arbetet har förbättrats efter att biblioteksplanen infördes. Den tredje målgruppen mot 
arbetslöshet verkar vara en svårare att överblicka.  
  
När man studerar resultaten av vår enkät så blir det tydligt att personalen som har arbetat med 
biblioteksplanen, upplever den som något positivt. Det man snarare kan se otydligaktigheter 
eller eventuella meningsskiljaktigheter i hur utfallet av implementeringen av planen har blivit.  
  
När man ser till resultatet av vår enkät, så bör man ha i åtanke att det är en liten referensgrupp 
som vi har som informanter. Det gör att vårt resultat knappast kan ses som vetenskapligt, utan 
snarare som en vägledning kring personalens tankar med arbetet bakom och 
implementerandet av Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan. Men som sådant kan det 
vara ett intressant dokument, det ger en fingervisning hur man har tänkt och hur man 
reflekterar kring det dokument som de organiserar sin dagliga verksamhet i enighet med. 
  
Om vi hade valt att följa upp vår enkät med ett antal djupintervjuer, så hade vi förmodligen 
fått möjlighet att tydligare urskilja de meningsskiljaktigheter som avspeglas i svaren. Det är 
intressant att de generellt svarar på frågorna om bibliotekslagens införande mer återhållet 
positivt, medan informanterna klart mer positiva till biblioteksplanens införande. Vi tolkar det 
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som att arbetet kring biblioteksplanen har fört till diskussioner som har gynnat den vardagliga 
verksamheten på arbetsplatsen. Förmodligen har man inte diskuterat bibliotekslagen så 
mycket på arbetsplatsen, förmodligen har inte inverkan varit så stor på den dagliga 
verksamheten. Bibliotekslagen är till skillnad från biblioteksplanen ett mer osynligt dokument 
som inte styr och ger avtryck i den dagliga verksamheten.    

8. AVSLUTANDE KAPITEL 

8.1 Diskussion av problemställning & slutsatser 
 
I detta kapitel vill vi delge de erfarenheter som vi har inhämtat under uppsatsens gång har 
lämnat oss avslutningsvis. Vi vill här utgå från de två frågor som vi ställde i 
problemformuleringen: 
 

• Hur har biblioteksplanen vuxit fram? 

• Vilka effekter har arbetet med biblioteksplanen fått för Helsingborgs bibliotek för de 
personer har som arbetat fram den? Vilka mål har de satt upp och hur upplever de att 
implementeringen av biblioteksplanen har fungerat? 

  
Vår ursprungstanke om att följa den politiska dokument, från idé till faktiskt dokument och 
sedan följa hur man arbetade ute i verksamheten, genom att följa de offentliga protokoll som 
har funnits har visat sig vara en komplicerad uppgift.  
  
Om man ser till vår första fråga i problemställningen, så har det varit relativt enkelt att finna 
stöd i textdokument, för att kunna dokumentera och följa den här processen. Vi har följt det 
moderna bibliotekets framväxt, tagit del av de olika debatter som har avspeglat bibliotekens 
verksamhet. Vi har följt hur bibliotekslagen tillkom, samt hur § 7a tillkom i denna.  
  
Arbetet med biblioteksplanen, § 7a, och lagen (1996:1956), är resultatet av ett önskemål som 
har vuxit fram successivt under många år. Biblioteken skulle se ungefär likadana ut oavsett 
vart man befann sig i Sverige. Biblioteksplanen skulle bli ett viktigt instrument för hur 
bibliotekens verksamhet såg ut och utvecklade sig, så att kommunen inte kunde frånta sig 
ansvaret för dess verksamhet. Biblioteksplanen kan liknas vid en viktig handlingsplan, ett 
dokument vars innehåll återspeglar verksamheten.  
  
Om vi övergår till att se på vår andra fråga, så har det trots att det har funnits en hel del 
protokoll från kulturnämnden och kommunfullmäktige, som har varit offentliga, så har det till 
exempel inte funnits några offentliga protokoll över hur diskussionen i arbetsgruppen bakom 
Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan har förts. På så sätt kan man säga att själva arbetet 
med biblioteksplanen, inte riktigt gick att följa genom att bara ta del av offentliga dokument. 
Eller rättare sagt så kan man inte följa hur diskussionerna har gått, när man valde strategi för 
hur strukturen på Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan kom till. 
  
När vi gjorde vår enkät på Helsingborgs bibliotek visade det sig att man hade haft ett 
omfattande arbete kring de referensgrupper som biblioteket hade beslutat var viktiga 
användare. Användarnas behov (eller kanske möjligtvis bestämda behov sett ur biblioteks-
personalens perspektiv) låg till grund, för den beskrivning för hur biblioteksarbetet skulle 
utformas.   
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När vi skickade ut vår enkät hade biblioteksplanen funnits som en del av verksamheten under 
ett knappt års tid (som vi tidigare har nämnt), man kan säga att man fortfarande höll på med 
att implementera biblioteksplanen i arbetet. Eftersom vi endast har referensgruppens 
enkätsvar att utgå från, får vi utgå från att det är ett processarbete. Vissa är positiva och andra 
är negativa. Men då det är ett stort arbete att implementera något en första gång, finns det 
stora möjligheter att det går lättare, när man skall utvärdera och eventuellt omarbeta planen 
nästa gång. Det är lättare att se svaga delar, som måste förbättras när man har något att utgå 
ifrån. 
  
Att skriva en biblioteksplan är indirekt ett sätt att utvärdera och tydliggöra den organisation 
som man arbetar i. Då bibliotekslagens § 7a slår fast att varje bibliotek skall ha en 
biblioteksplan, så innebär det att det hela tiden pågår en process med arbetet att formulera det 
enskilda bibliotekets mål och riktlinjer. Det är ett viktigt arbete för att förtydliga 
verksamheten både internt och externt. Då biblioteken är en kommunal verksamhet måste den 
tydligt kunna framvisa vad och varför det är viktigt att biblioteken får möjlighet att driva sin 
verksamhet. 
  
Efter tillkomsten av bibliotekslagens § 7a, sätts processen igång i Helsingborg för att kunna 
möta detta lagkrav. Helsingborgs kommunfullmäktige (kulturförvaltning) delegerar arbetet 
med framtagandet av en biblioteksplan för kommunens verksamhet till Helsingborgs 
Stadsbibliotek. Kulturförvaltningen och representanter från Helsingborgs Stadsbibliotek drar 
upp riktlinjer för vad biblioteksplanen skall innehålla och en arbetsgrupp från Helsingborgs 
Stadsbibliotek påbörjar arbetet med framtagandet av biblioteksplanen. Hur och vad 
diskussionerna har gått till, går inte att följa i textdokumenten. Det enda som går att återfinna i 
protokollform är Kulturnämndens samt Kommunfullmäktige möte och där framkommer 
endast de slutsatser som man har kommit fram till, ingenting om vad som i övrigt har 
diskuterats. Det slutgiltiga dokumentet, Helsingborgs Stadsbiblioteksplan antas och arbetet 
med att implementera denna i det dagliga arbetet påbörjas. Vår enkät återspeglar ett tidigt 
stadie av implementeringen. Trots det så kan man se tydliga tecken på att det är viktigt att ha 
ett gemensamt arbetsredskap, vilket är tanken med att ha en biblioteksplan.  
  
Att göra en biblioteksplan och att till och med lagstadga om det är ett politiskt beslut, vilket 
gör att biblioteksplanerna måste ses som politiska dokument. Däremot gör 
användningsområdet för biblioteksplanen att det inte endast kan ses som ett politiskt 
dokument, då det även är ett arbetsredskap för personalen på biblioteket att förhålla sig till. 
Då Helsingborgs Stadsbiblioteks biblioteksplan har ett tio-års perspektiv, kan det göra att den 
kommer att ändra innehåll, mål och form om det är ett annat kommunalt styre då den skall 
revideras. Därför måste biblioteksplanen ses både som ett politiskt dokument och ett arbets 
dokument, självklart påverkas och återspeglas det omgivande samhället i stort i 
biblioteksverksamheten. 
  
Vi tror, efter arbetet med denna uppsats att biblioteksplaner är viktiga för biblioteken. Inte 
minst är det viktigt om man som i Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan även innefattar 
ett antal filialbibliotek. Vi tror att de gemensamma mål, som alla i en verksamhet bör arbeta 
efter, är bra att formulera i en biblioteksplan då detta underlättar arbetet i en organisation. 
Men som man kan se i våra enkätsvar, så är biblioteksplanen en levande process, något som 
både är föränderligt, men som också är upphov till att man som individer på en arbetsplats kan 
ha olika åsikter om. Även om vår enkät endast innefattar ena hälften av de personer som 
arbetade fram Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan, så ger deras svar en fingervisning 
om att detta dokument kommer att fortsätta att debatteras och även om vi som utomstående 
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aldrig kommer att kunna följa denna debatt genom offentliga textdokument, så innebär det 
inte att den inte pågår. 
  
Våra frågor i vår problemställning anser vi vara besvarade i uppsatsen, men samtidigt har det 
under uppsatsarbetet framkommit att det är svårt att endast göra en textbaserad uppsats om 
man vill följa den politiska gången på kommunal nivå. På riksdagsnivå finns det tydligare 
dokument i form av till exempel SOU-rapporter, medan det på kommunal nivå endast finns 
protokoll från kulturnämndens och kommunalnämndens möten. De protokoll som eventuellt 
har funnits när arbetsgruppen arbetade fram biblioteksplanen, har iså fall varit interna 
dokument, som vi inte har kunnat få tag i. 
  
Idag är vi vana vid att man kan få fram mycket information via internet, men vi har varit på 
Stadsarkivet och grävt fram det mesta av de protokoll som vi har använt, då man inte har 
hunnit lägga in allt på nätet ännu. Vi ser denna uppsats som ett försök till att följa den 
politiska gången från tanke, beslut till arbetet i den dagliga verksamheten och avslutningsvis 
anser vi att den uppgift som vi tog på oss i uppsatsarbetet inte riktigt gick att följa helt ut via 
textdokument. Om vi hade utökat uppsatsen med att göra djupintervjuer hade svaren på våra 
frågor i problemställningen blivit mer utförliga, men eftersom vi hade beslutat oss för att 
undersöka om det gick att följa processen tydligt via textdokument, så beslutade vi oss för att 
inte göra det, trots att vi såg att det skulle ge oss ett lättare material att arbeta med. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
När vi gjorde vår enkät 2008, så hade biblioteksplanen varit klar i ett år. Biblioteket var då 
fortfarande i implementeringsfasen, vilket återspeglas kan se i enkätsvaren. Eftersom man i 
Helsingborg har som ambition att revidera biblioteksplanen vart tionde år, så skulle det vara 
intressant att inom några år göra om enkäten och se hur arbetet fortlöper. Vad som är bra 
respektive dåligt med biblioteksplanen och om man har börjat diskutera revisonen av 
biblioteksplanen.  
   
Eftersom det redan var personal som hade slutat eller fått nya arbetsuppgifter när vi gjorde vår 
enkät, så skulle man dock vara tvungen att välja en ny grupp av informanter. Möjligtvis kunde 
man fortsätta att följa den grupp som arbetar med biblioteksplansutvecklingen, men man 
skulle även kunna tänka sig att man inkluderade de referensgrupper som blev tillfrågade när 
biblioteksplanen gjordes, bland annat PRO.  
   
Det skulle vara intressant att få följa ett sådant material, eftersom man kan se arbetet med 
biblioteksplanen som arbetsdokument dels som en förlängd arm på § 7a och dels även som ett 
avtryck på hur samhället i stort ser ut. Bibliotekets resurser och utbud speglar ofta tidens anda. 
Man skulle genom att fortlöpande göra enkäter kunna få fram ett unikt dokument av hur en 
arbetsplats förändras och påverkas av olika tidsepoker samt hur viktigt en lag kan vara för en 
kommunal eller statlig verksamhet. 

9. SAMMANFATTNING 
Vi har i denna uppsats valt att arbeta med dels bakgrunden bibliotekslagen och mer specifikt 
med bibliotekslagens § 7a. Vi har där efter försökt att följa arbetet med att skapa Helsingborgs 
Stadsbiblioteks biblioteksplan genom att studera de offentliga textdokument som vi har 
funnit.  
  
I första delen av uppsatsen vill vi ge en bakgrund till bibliotekslagen och dess tillägg § 7a. 
Genom att göra en kort historisk tillbakablick ser vi spåren av bibliotekslagen redan i 
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folkbibliotekets tidiga år. Vi anser att detta är en nödvändig grund, för den förförståelse som 
vi försöker skapa i vår uppsats för att förstå arbetet med Helsingborgs stadsbiblioteks 
biblioteksplan.  
  
Helsingborg tillhör Region Skåne och regionen har i sin biblioteksplan satt upp vissa 
strategiska förslag och de så kallade TABB målen. Vid utformandet av Helsingborgs 
stadsbiblioteks biblioteksplan var det viktigt att ha med dessa förslag och mål i arbete på 
samma sätt som det var viktigt att ha med förslag och mål som Helsingborg stad har satt upp.  
  
Vidare i uppsatsen gör vi en presentation av Helsingborgs stad och Helsingborgs 
stadsbibliotek och dess biblioteksplan. Vi presenterar därefter den enkät som vi har skickat ut 
till arbetsgruppen bakom Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan. Vi går igenom våra 
enkätfrågor och redovisar svaren.  
  
Vi avslutar uppsatsen med att göra en avslutande diskussion av våra resultat och vår 
problemställning, samt ger förslag till fortsatt forskning. 
  
I vår uppsats utgår vi från att vi skaffar oss förförståelse i ämnet och att denna förändras i takt 
med att vi tillägnar oss mer kunskap. Vi väljer att se hela processen som en hermeneutisk 
cirkel i den första delfrågan av vår problemställning. I den andra delfrågan undersöker vi om 
vi kan återfinna Ragnar Andreas Audunsons övergripande punkter om folkbibliotekens 
principiella och övergripande mål, i våra enkätsvar.  
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tacka Elisabeth Aldstedt, bibliotekschef på Helsingborgs stadsbibliotek och tacka personalen 
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 BILAGA 1 

Enkät till bibliotekarier som var delaktig i arbetet med 
biblioteksplanen på Helsingborgs bibliotek 

Tack för att du fyller i och skickar denna enkät tillbaka till oss. Det 
kommer att hjälpa oss mycket i vårt uppsatsarbete. Sätt ett kryss i 
den rutan som du tycker passar bäst till det givna påståendet. I 
enkäten ger vi dig möjligheter att lägga till kommentarer om det så 
känns att det behövs. Om du kan tänka dig att delta i en 
uppföljningsintervju vore vi tacksamma om du lämnade din e-post 
så att vi kan kontakta dig vid behov. Vi vore tacksamma om du 
kunde svara och skicka tillbaka enkäten senast den 31 augusti.  

Mvh Carina och Kristina 

 

 

ENKÄTFRÅGEFORMULÄR 
       
Allmänt om dej       
       
 -25 26-35 36-45 46-55 56-65 66- 
Din ålder       
       

 0-2 år 2-5 år 5-9 år 9-14 
år 

14-20 
år 

20 år 
eller 

längre 
Din arbetslängd på biblioteket       
       
 Man Kvinna 
Kön   

 

Jag ställer upp på en uppföljningsintervju vid behov: (e-post) 
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Frågor som berör biblioteksplanen och arbetet med den 
 
 

 

Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 

mindre 
grad 

Håller 
inte 

med i 
mindre 

grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 

med i 
hög 
grad 

       
1. Biblioteksplanen kommer att 
stärka relationen mellan 
biblioteket och invånarna 

 
     

2. Biblioteksplanen kommer att 
bidra till att biblioteket når ut till 
större andel användare 

 
 

 
   

3. De områden som har 
prioriterats är de viktigaste i 
kommunen och för biblioteket 

 
     

4. Biblioteksplanen har en positiv 
påverkan på verksamheten 

      

5. Förväntningarna på 
biblioteksplanen blir väl uppfyllda 

      

6. Allmänheten har fått bra 
information om biblioteksplanen 
och arbetet kring den 

 
     

7. Det är bra att biblioteksplanen 
måste revideras med jämna 
mellanrum 

 
     

8. Arbetet med biblioteksplanen 
har genomförts på ett bra och 
effektiv sätt. 

 
 

 
   

9. Rätt personer har deltagit i 
utförandet av biblioteksplanen 

      

10. Min dagliga arbetsbörda har 
inte påverkats av arbetet med 
biblioteksplanen 

 
     

11. Med biblioteksplanens 
införande har det blivit lättare att 
påverka min arbetssituation 

 
 

 
   

12. Biblioteksplanen ger mig en 
ny motivation till mitt arbete 

      

13. Biblioteksplanen används på 
ett bra och funktionellt sätt 

      

14. Tillräckligt med resurser är 
tillsatt för den elektroniska och 
webb-baserade servicen 

 
     

Kommentarer: 
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Frågor som berör arbete med att förbättra barn och ungdomars 
uppväxtvillkor. 
 

 

Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 

mindre 
grad 

Håller 
inte 

med i 
mindre 

grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 

med i 
hög 
grad 

       
15. Biblioteket har bra 
verksamhet för barn och 
ungdomar 

 
     

16. Verksamheten för barn och 
ungdomar har förbättrats sen 
bibliotekslagen infördes 

 
     

17. Biblioteksplanen har 
inneburit förbättringar i arbetet 
med barn och ungdomar 

 
     

18. Biblioteket når ut till fler och 
fler barn och ungdomar 

      

19. Arbetet med barn och 
ungdomar har inte förändrats i 
någon större grad sedan 
införandet av biblioteksplanen 

 

     

Kommentarer: 
 
 

 

 
Frågor som berör arbetet med att skapa förutsättningar för ett 
hälsosamt åldrande. 
 

 

Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 
med i 
hög 
grad 

       
20. Biblioteket har en bra 
verksamhet som skapar 
förutsättningar för ett hälsosamt 
åldrande 

 

     

21. Verksamheten för den äldre 
generationen har förbättrats sen 
bibliotekslagen infördes 

 
     

22. Biblioteksplanen har 
inneburit förbättringar i arbetet 
med att skapa förutsättningar för 
den äldre generationen 

 

     

23. Biblioteket når ut till fler och 
fler äldre 
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24. Arbetet med inriktning för de 
äldre har inte förändrats i någon 
större grad sen införandet av 
biblioteksplanen 

 

     

Kommentarer: 
 
 

 

 
Frågor om arbetet för att aktivt motarbeta arbetslöshet 
 

 

Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 
med i 
hög 
grad 

       
25. Biblioteket har en bra 
verksamhet för de arbetslösa 

      

26. Verksamheten för att 
motarbeta arbetslöshet har 
förbättrats sen bibliotekslagen 
infördes 

 

     

27. Biblioteksplanen har 
inneburit förbättringar i arbetet 
med arbetslösa 

 
     

28. Biblioteket når ut till fler och 
fler arbetslösa 

      

29. Arbetet för att aktivt 
motarbeta arbetslöshet har inte 
förändrats i någon större grad 
sen införandet av 
biblioteksplanen 

 

     

Kommentarer: 
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Frågor om arbetet som berör övriga områden inom biblioteksplanen 
 

 

Håller 
med i 
hög 
grad 

Håller 
med 

Håller 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med i 
mindre 
grad 

Håller 
inte 
med 

Håller 
inte 
med i 
hög 
grad 

       
30. Minoritetsgrupper i samhället 
får bättre service efter införandet 
av biblioteksplanen 

 
     

31. Arbetet för att förbättra 
integrationen i Helsingborg har 
förbättrats sen biblioteks-
planen infördes 

 

     

32. Genom arbetet med 
biblioteksplanen har 
samarbetet med 
sjukhusbiblioteket förbättrats 

 

     

33. Närområdsprofilerade 
bibliotek har fått större möjlighet 
att anpassa karaktären på 
bibliotekets verksamhet för att 
passa in i respektive område 

 

     

34. Varje invånare har rimligt 
avstånd (3 km) till närmsta 
närområdsprofilerade bibliotek  

 
     

35. Samarbetet mellan folk-
biblioteken och skolbiblioteken 
har fördjupats sen 
biblioteksplanen infördes 

 

     

36. Det har skett en kompetens-
utveckling för bibliotekarier på 
folk- och skolbiblioteken  

 
     

37. Samarbetet mellan 
biblioteken och olika former av 
lärande instanser har fördjupats 
sen biblioteksplanen infördes 

 

     

38. Åtgärder görs för att 
stimulera de upplevelser som 
läsandet kan ge 

 
     

39. Biblioteket arbetar aktiv med 
att anpassa informationen och 
informationsflöden efter de 
preferenser användarna behöver 

 

     

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 


