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Abstract: The aim of this study is to look closer at collection 

development and the use of collection development policies 

in Swedish public libraries, with the help of a few examples. 

Through interviews with three librarians in three different 

public libraries and an analysis of these libraries’ collection 

development policies, the authors try to find out how the 

creation of collection development policies takes place in 

these libraries, how these librarians use the policy, how these 

policies have been followed up and revised, and also to see 

what the policies of these libraries include. The material of 

the study suggests that a lot of work is required to write the 

policies, and that the written policy itself is seldom used by 

the librarians. The interviewed librarians still find the 

policies useful because the writing of them gave a detailed 

understanding of what the collection of the library contains. 

The staff was positive to work with creating the policies. The 

policies are not linked to the goals and missions declared in 

other documents concerning the libraries’ work. The policies 

have not been revised or followed up since they were written 

a few years back. The policies contain details concerning the 

present state of the collections, but contain very little 

information aimed at persons outside the library staff. 

Neither detailed guidelines on selection and deselection nor 

detailed plans for how the sections of the collections should 

develop are included. 
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1 Inledning 
 

Folkbibliotekens verksamhet är väl oftast inget som ses som så kontroversiellt eller som 

något som skapar rubriker i pressen. Under sommaren och hösten 2009 riktades dock 

stor uppmärksamhet i massmedia mot Malmö stadsbiblioteks utrangering av material 

och den turbulens som denna skapade. Som på andra bibliotek har man i Malmö sett att 

utlåningen minskat och i samhället i allmänhet minskar läsandet. Förändringarna har 

kommit delvis på grund av allmänna samhällsförändringar och delvis på grund av 

digitalisering och nya medier. Därför presenterades en ny strategi för användning av 

biblioteket, "The Darling Library". Där ska biblioteket fungera som ett toppmodernt 

kultur- och kunskapscenter och en kontroversiell del var att satsa på en författarscen 

som delvis skulle finansieras genom sponsring. För att skapa utrymme för de nya 

idéerna skulle det krävas extra stor gallring. Både den omfattande gallringen och de nya 

användningsområdena av biblioteket skapade upprörda känslor och protester bland 

låntagare, författare och bibliotekets övriga besökare. Debatten i pressen var stundtals 

mycket hätsk. En stor del av debatten handlade om hur det nya biblioteket skulle 

användas. Ska basen i ett biblioteks verksamhet vara människor, som bibliotekschefen 

hävdade, eller ska basen vara böckerna, som många av kritikerna framhöll? Det var 

naturligtvis också mycket diskussion om sponsring. Men det som drog igång debatten 

och som många var mest upprörda över var gallringen - ska man verkligen kasta så 

mycket böcker? 

  

Varje dag ges det ut ca 3000 nya titlar i världen skriver Elsebeth Tank, 

stadsbibliotekarie vid Malmö bibliotek, i sin debattartikel Skym inte en ljus framtid!. 

(Sydsvenska Dagbladet 2009) Det är alltså en enorm och snabb ström av ny litteratur 

som fyller världens bokhyllor. Det finns ett gigantiskt utbud och biblioteken köper in en 

del av det. Det är en lockande och rolig arbetsuppgift att välja i det stora utbudet och 

köpa in nya böcker till biblioteken. Men i samma takt som man köper in behöver man 

göra plats för det nya och gallra bland det gamla. Det brukar vanligtvis inte upplevas 

lika lockande och roligt utan är en svår uppgift. Kan man då inte spara allt? Rent 

praktiskt går det inte att få plats med allt gammalt när nytt material köps in, och det 

finns egentligen ingen orsak att spara allt i alla bibliotek, eftersom det finns vissa 

bibliotek som har de uppgifterna. Kungliga biblioteket har sedan 1661 samlat in i 

princip allt som trycks i Sverige eller som är skrivet på svenska. (Kungliga biblioteket 

2009) I Umeå finns sedan 1992 Sveriges depåbibliotek som är ett gemensamt uppbyggt 

fjärrlånemagasin och är tillgängligt för alla i Sverige. (minabibliotek.se 2010) 

Möjligheten till fjärrlån, från depåbiblioteket och från andra bibliotek, gör att de 

enskilda biblioteken kan hålla nere mängden böcker och prioritera det som deras 

låntagare framför allt vill låna. En annan orsak, som kommer att bli ännu mer 

betydelsefull i framtiden, till att biblioteken inte behöver spara ”allt”, är lagring av 

böcker och andra texter i digital form. De texter som lagras digitalt är mycket lätta att 

skicka till biblioteken eller till låntagare. 

  

Så hur, med dessa begränsningar och möjligheter, väljer bibliotek ut det material de ska 

tillhandahålla och hur väljer de bort det material som bedöms ha gjort sitt på 

biblioteket? Ett hjälpmedel i detta svåra arbete är medieplanen, en plan som biblioteket 

utarbetar för sin verksamhet och sitt bestånd. Hur medieplaner utarbetas, hur de används 
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och följs upp samt hur de utformas är det vi vill undersöka och ge exempel på i den här 

uppsatsen. 

 

1.1 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
 

När vi började arbetet med denna uppsats visste vi att vi ville undersöka något som är 

en del av verkligheten på folkbibliotek eftersom folkbibliotekens verksamhet är den del 

av biblioteksvärlden som vi är mest intresserade av. Under utbildningen kom Åsa Goos 

i kontakt med Anna-Lena Höglund och Christer Klingbergs bok Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek i samband med en inlämningsuppgift, och med 

utgångspunkt i denna bok kände vi att vi ville undersöka folkbiblioteks planering av sin 

verksamhet. Vi började leta material och fick ganska snart känslan av att Höglund och 

Klingbergs bok är den enda svenska boken om detta ämne på senare tid. Vi tyckte oss se 

att medieplaneringen fick ett uppsving efter att boken kommit ut 2001, med 

samarbetsprojekt och genomförande av utbildningar på olika nivåer, men vi kunde 

också konstatera att de medieplaner vi hittade på Internet inte verkade vara uppdaterade. 

Vi bestämde oss då för att undersöka hur det kan se ut nu ute på svenska folkbibliotek 

när de jobbar med medieplanering. 

 

Debatten kring Malmö stadsbibliotek och dess nya strategi visar att planering av 

biblioteks verksamhet inte alls är en enkel uppgift. Många har åsikter om vad bibliotek 

ska syssla med, även om de flesta antagligen ser biblioteken som en institution som 

tillhandahåller böcker. På senare tid har folkbibliotekens verksamhet med datorer och 

tillhandahållande av databaser utökats, och numera ses nog även detta av många som en 

naturlig del av folkbibliotekets verksamhet. Samtidigt har folkbibliotek begränsade 

resurser och måste göra prioriteringar. Det kan bli en svår balansgång mellan vad 

pengarna räcker till, vad kommunen och biblioteksledningen önskar att folkbiblioteket 

ska syssla med och vad allmänheten önskar från biblioteket. Mitt i detta finns 

folkbibliotekens personal som ska sköta folkbibliotekets verksamhet, och att ha ett 

verktyg för att planera verksamheten på ett konkret sätt borde vara användbart för dem. 

Utifrån detta anser vi att medieplaneringen på svenska folkbibliotek är ett ämne värt att 

undersöka. 

 

Utifrån dessa tankegångar har vi kommit fram till vårt syfte med denna uppsats. Syftet 

är att utifrån några exempel undersöka hur medieplanering med hjälp av en medieplan 

kan se ut på svenska folkbibliotek.  

  

Våra frågeställningar har utifrån detta syfte formulerats till följande: 

 

 Tycker bibliotekarier på tre undersökta folkbibliotek att medieplaner är 

användbara och vilken nytta gör de? 

 

 Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med att ta fram sina medieplaner? 

 

 Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med uppföljning och utvärdering av 

medieplaner? 
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 Hur ser innehållet ut i dessa tre folkbiblioteks medieplaner? 

 

Vi har valt att avgränsa ämnet till att gälla folkbibliotek, eftersom det är folkbiblioteks 

verksamhet som vi är mest intresserad av. Vi har också valt att endast titta på det 

dokument som de utvalda folkbiblioteken kallar medieplan eftersom vi bedömer att det 

hade varit alltför omfattande att studera eventuella andra dokument som används för att 

planera och styra dessa biblioteks verksamhet. Detta innebär att det kan finnas andra 

dokument som innehåller det vi undersökt och att detta inte kommit till vår kännedom. 

Vi har dock inte ambitionen att undersöka detta utan har medvetet valt att fokusera på 

det dokument som benämns medieplan. Vilka typer av material som ska ingå i 

medieplanen har vi inte gjort någon värdering av, utan vi har tittat på de befintliga 

medieplanerna och de typer av material som biblioteken själva valt att ta upp där. Det 

fokus som de utvalda folkbiblioteken har, har även vi följt. 

 

1.2 Begreppsdiskussion 
 

Att medieplanera kan sägas innebära ”ett sätt att planera bibliotekets verksamhet” och 

”ett sätt att styra bibliotekets verksamhet”. (Hansson & Ögland, se Ögland 2009, s. 36) 

Det finns säkerligen många olika begrepp som kan användas för denna typ av 

verksamhet, men vi har valt detta eftersom vi tycker att det är ett brett begrepp som kan 

innefatta många olika typer av uppgifter. Vi har i vår uppsats valt att använda begreppet 

medieplanering som översättning av begreppen collection development och collection 

management som vi ser som synonymer för samma typ av verksamhet. Båda dessa 

begrepp innebär urval av material att införa i beståndet, gallring, magasinering, 

utvecklande av policydokument, marknadsföring, utvärdering av samlingar, 

budgetarbete, samarbetsprojekt med andra bibliotek mm. (Johnson 2009, s. 1)  

 

Reitz beskriver i Online Dictionary for Library and Information Science, ODLIS, 

collection management som aktiviteten att planera och övervaka tillväxten och 

bevarandet av ett biblioteks samling, baserat på en bedömning av nuvarande styrkor och 

svagheter samt av framtida behov
1
. Collection development definieras som processen 

att under ett antal år planera och bygga upp en användbar och balanserad samling av 

biblioteksmaterial, baserat på en kontinuerlig utvärdering av informationsbehovet hos 

bibliotekets användare, analys av statistik över användande samt demografiska 

beräkningar, en planering och uppbyggnad som i normalfallet är begränsad av 

budgethänsyn. Collection development inkluderar utformandet av urvalskriterier, 

planering för resursfördelning, ersättande av skadat och förlorat material samt beslut om 

urval och bortval
2
. Vi menar att dessa uppgifter går in i varandra så mycket att det inte 

är meningsfullt att dela upp dem i två delar. Vi ser dem istället som synonymer, med 

begreppet medieplanering som svensk översättning. 

 

En medieplan är en plan för att sköta mediebeståndet på ett bibliotek. (Länsbibliotek i 

samverkan 2007) Ett likvärdigt begrepp på engelska är collection development policy 

som definieras som ett skrivet dokument med de principer som vägleder ett biblioteks 

                                                 
1
 Fritt översatt 

2
 Fritt översatt 
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urval av material, inklusive kriterier för urval och bortval (till exempel ämnesområden, 

nivå, språk och format) och riktlinjer för gåvor.
3
(Reitz 2007) 

 

1.3 Litteratursökning och tidigare forskning 
 

Det finns mängder av litteratur som mer övergripande behandlar ämnet medieplanering. 

Vi har tittat närmare på några exempel, Johnson, Hjørland, Tveit samt Zetterlund och 

Hansson, för att skaffa oss en mer övergripande bild och för att därifrån leta oss vidare 

och hitta mer litteratur som handlar specifikt om medieplaner. Dessa exempel kommer 

vi att presentera mer utförligt under kapitel 2 för att ge en bakgrund till ämnet. 

 

Våra främsta bibliografiska hjälpmedel har varit LIBRIS för böcker och databaserna 

BDI-index, LISA och LISTA för artiklar, och vi har fokuserat på att hitta material från 

slutet av 90-talet och 2000-talet. Sökningar har gjorts utifrån de centrala begrepp som vi 

använder i uppsatsen, alltså medieplan och medieplanering samt deras engelska 

motsvarigheter collection development policy, collection policy, collection development 

och collection management. Sökningar har även gjorts med de närliggande begreppen 

beståndsutveckling och book stock management. Sökningarna har gjorts med varje 

begrepp för sig. Vi bedömer att vi med dessa sökbegrepp bör ha fått upp det mest 

relevanta materialet men naturligtvis finns det en risk att vi missat relevant material som 

använt andra begrepp eller som är skrivna på andra språk än svenska och engelska. En 

bok vi försökt att få tillgång till utan att lyckas är American Library Associations (ALA) 

bok Guide for written collection policy statements från 1996, men då den endast finns 

på två bibliotek i Sverige, Kungliga biblioteket och Göteborgs universitetsbibliotek, och 

dessutom är endast för läsesalslån i Göteborg, har vi inte lyckats få låna den trots försök 

till fjärrlån.  

 

Vårt generella intryck när vi letat material är att det finns begränsat med material från 

2000-talet om medieplaner. Andy Corrigan tycks därmed ha rätt när han 2005 i sin 

artikel The Collection policy reborn: a practical application of web-based 

documentation konstaterade att diskussionen om medieplaner till största delen har varit 

frånvarande under 2000-talet. Liksom de flesta artiklar vi hittat fokuserar han i sin 

artikel på medieplanering på forskningsbibliotek istället för på folkbibliotek, och menar 

att medieplanering tvingar forskningsbibliotek att fokusera på de institutioner vid skolan 

som de ska serva, istället för att bara se till bibliotekets eget bestånd. Att sedan göra 

planen tillgänglig på Internet har gjort att den inte riskerar att försvinna i ett arkiv. 

Istället är den hela tiden tillgänglig för allmänheten. 

 

De flesta som skrivit om medieplaner är positiva till denna typ av planer och den enda 

artikel vi hittat som uttalat ifrågasätter behovet av medieplaner är Richard Snow i sin 

artikel Wasted Words: The Written Collection Development Policy and the Academic 

Library. Snow menar att medieplaner i forskningsbibliotek är onödiga. Istället för att 

skriva planer som fort blir irrelevanta och föråldrade borde bibliotek koncentrera sig på 

urval och utvärdering av sina samlingar. Han menar att tron på ett behov av medieplaner 

förs vidare inom bibliotekariekåren utan att ifrågasättas. Trots detta menar han att få 

                                                 
3
 Fritt översatt 
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forskningsbibliotek har en medieplan, och att ursäkterna är brist på ekonomiska resurser 

och tid, samt arbetsbelastning. Att skriva en medieplan innebär utvärdering av 

samlingen, vilket är en utmaning. Det tar mycket tid att samla information om vad 

samlingen innehåller och hur den används, och även om utvärderingen är viktig så 

avskräcker den från att skriva en användbar medieplan. En skriven medieplan är 

dessutom inte flexibel och svarar inte mot de förändringar som sker runt biblioteket. De 

uppdateringar som krävs för att svara på förändringar tar ännu mer tid och pengar. Gör 

man inte dessa förändringar blir planen föråldrad, och de resurser som lagts ned på 

skapandet är då bortslösade. Han menar också att argumentet att planer ökar samarbete 

mellan bibliotek är felaktigt eftersom information om bestånd på andra bibliotek finns 

elektroniskt. Att utarbeta en medieplan kan dessutom innebära dubbelarbete då det kan 

finnas andra dokument som bibliotek måste upprätta och underhålla. Risken finns också 

att bibliotekarier tolkar planen olika. 

 

Vi har också hittat artiklar som handlar om hur medieplaner bör vara uppbyggda och 

hur de bör arbetas fram. Ett exempel är Carol van Zijls artikel The why, what, and how 

of collection development policies. Hon tar upp en rad anledningar till att bibliotek bör 

ha en medieplan och listar i artikeln olika delar som ska ingå i en medieplan, så som en 

beskrivning av samhället och en utvärdering av samhällets behov, målsättningar med 

samlingen, en utvärdering av samlingen och riktlinjer för gallring. Hon skriver att en 

arbetsgrupp bör sättas samman för att ha ansvaret för utarbetandet av medieplanen och 

beskriver ett antal aspekter som arbetsgruppen måste ha i åtanke vid utformandet av 

medieplanen. Denna artikel har varit mycket användbar för oss. 

 

I sin artikel The Public Library Planning Process: Its Impact on Collection 

Development Policies and Practices rapporterar Annabel K. Stephens om sin studie av 

hur 255 bibliotek tillämpat ALA:s handbok Planning and Role Setting for Public 

Libraries: A Manual on Options and Procedures från 1987. ALA:s process innebär en 

analys av samhället som biblioteket servar och ett ställningstagande till vilken roll 

biblioteket ska ha i samhället. Handboken identifierade fem olika roller och gav 

riktlinjer för vilket material som varje roll skulle erbjuda. Biblioteken i studien hade 

använt handboken för att skapa och revidera sin medieplan, för att lägga mer fokus på 

gallring och utvärdering av beståndet och för att i grunden förändra sitt bestånd. Arbetet 

ledde till olika förändringar i inköpssätt. 68 % av biblioteken ändrade eller utökade 

fokus för samlingen. Många menade att informationen de fått fram i analysen av 

samhället påverkat deras medieplanering. 88 % uppgav att de valt minst en roll ur 

handboken och uppgav att detta legitimerat urvalet av material. Handboken påverkade 

alltså planeringsprocessen för många bibliotek. 

 

De ovan redovisade skrifterna är både intressanta och vederhäftiga. Däremot beskriver 

de inte förhållandena inom vårt område. De handlar antingen om forskningsbibliotek 

eller om utomeuropeiska förhållanden - eller om både och. Litteratur som beskriver 

svenska folkbibliotek har vi framför allt hittat bland magister- och kandidatuppsatser. 

De är intressanta och lärorika för oss men vi bedömer att de inte har samma 

vetenskapliga tyngd som de tidigare redovisade. 

 

Bland svenska magister- och kandidatuppsatser hittade vi en som uttalat handlar om 

medieplanering och det är Maria Wargs magisteruppsats Medieplanering. En uppsats 

om beståndsutveckling på Skellefteå kommuns bibliotek. Uppsatsen skrevs 2004 vid 
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Umeå universitet. Uppsatsens syfte är att försöka förstå vilka faktorer som påverkat 

medieplaneringen på biblioteken i Skellefteå kommun samt att se hur medieplanering 

kan fungera som ett sätt att lösa folkbibliotekens uppgift. Författaren har intervjuat en 

bibliotekarie och bibliotekschefen vid Skellefteå kommuns bibliotek och kommer fram 

till att utformningen av medieplanen har påverkats av vilket syfte man har med 

medieplaneringen, av de styrdokument och mål man har att jobba efter och av vilka 

resurser som finns att tillgå. Problem finns genom den vaghet och brist på konkreta 

lösningar som finns i riktlinjerna, samt att den modell för medieanslag som används vid 

Skellefteå kommuns bibliotek kan leda till en alltför stor anpassning till den 

genomsnittlige användaren. Positiva effekter av medieplaneringen är att beståndsarbetet 

blir mindre godtyckligt och att det ger bibliotekarierna en bättre helhetssyn på 

beståndet. Arbetet gör också att fokus läggs på uppföljning och på användarna.  

 

Ytterligare en magisteruppsats som berör vårt ämne är Magnus Barnholdts Urval av 

facklitteratur. En komparativ litteraturstudie kring beståndsutveckling av facklitteratur 

på folkbibliotek. Barnholdt gör i uppsatsen en studie kring två av de böcker vi använt i 

vår uppsats: Hjørlands Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og selektion: Grundbok i 

materialevalg och Höglund och Klingbergs Strategisk medieplanering för folkbibliotek. 

Han analyserar dessa texters sätt att använda de tre begreppen beståndsutveckling, 

kvalitet och användare utifrån sina frågeställningar om vilka förhållningssätt till 

beståndsutveckling som texterna uttrycker, vilket förhållningssätt till olika 

svårighetsgrader inom facklitteratur vid beståndsutveckling som finns i texterna, vilken 

hänsyn texterna tar till användarnas önskemål vid beståndsutveckling samt vilken syn 

på kvalitet i samband med beståndsutveckling som uttrycks i texterna. Hans resultat 

visar på en maktskillnad mellan bibliotekarier och användare, där bibliotekarien ska 

vara sakkunnig och välja vilken svårighetsnivå som är lämplig på biblioteket. 

Användarna ses inte som en homogen grupp och deras intressen ska tas i beaktande vid 

urval, men det är bibliotekarien som avgör vad som köps in. Texterna skiljde sig åt i 

frågan hur kvalitet definieras, då Höglund och Klingberg ansåg att bibliotekarier i 

samförstånd med användare ska vara referens för kvalitet, medan Hjørlands text ansåg 

att användarna var främsta referens för vad som är kvalitet. 

 

Ytterligare en relevant uppsats hittade vi i Kerstin Erikssons och Anna Hagenwalds 

uppsats ”To help them to be wise” Balanserat bestånd i svenska folkbibliotek 2007. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan definitionerna av ett 

balanserat biblioteksbestånd och inriktningen i svenska folkbiblioteks medieplaner 

gällande beståndshantering. För att uppnå sitt syfte har de granskat 69 medieplaner från 

svenska folkbibliotek. Termen balanserat bestånd användes bara i två medieplaner. 

Istället uttrycks önskan om en balans i beståndet på annat sätt i många medieplaner, och 

dessa uttrycks innebörd överensstämmer ofta med de definitioner som Eriksson och 

Hagenwald utgått ifrån. 

 

En helt ny bok om arbetet med medieplanering på barn- och ungdomsbibliotek har vi 

också läst med stort intresse och det är Från medieplanering till verksamhetsutveckling 

med Malin Ögland som redaktör. Boken redogör för ett projekt med medieplanering 

som genomfördes 2006-2007 i ett antal mellansvenska kommuner. Projektet lyfte fram 

ett flertal områden för fortsatt arbete, så som vikten av att gå igenom en avdelning 

grundligt ibland. Förändringsarbetet gäller inte bara beståndet utan även miljön och 
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sättet att ställa upp böcker. Sätten att mäta gav också upphov till flera olika funderingar 

kring vad som är rimliga siffror för t.ex. utnyttjandegrad. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. Efter detta inledande kapitel 

kommer kapitel 2 där vi går igenom framväxten av folkbibliotek i USA, Danmark, 

Norge och Sverige. Vi redogör även för framväxten av medieplanering och för den mest 

tongivande svenska boken om detta, nämligen Höglund och Klingbergs Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek.  

 

I kapitel 3 finns en genomgång av våra val vad gäller metod, medan vi i kapitel 4 

presenterar den analysmodell vi sammanställt. 

 

I kapitel 5 redogör vi för det material vi samlat in. Vi redovisar resultatet från våra tre 

intervjuer först i tabellform med tabeller utformade utifrån den frågeguide vi utarbetade 

inför intervjuerna. Därefter kommer en beskrivning av det bibliotekarierna berättat. Vi 

redovisar därefter innehållet i dessa tre biblioteks medieplaner.  

 

I kapitel 6 gör vi en analys av vårt material med hjälp av den analysmodell vi 

sammanställt. Materialet från intervjuerna redovisas i löpande text med en kort 

sammanfattning utifrån analysmodellens punkter. Medieplanernas innehåll redovisas 

först i en tabell utifrån analysmodellens punkter och därefter i text.  

 

Kapitel 7 återkopplar till våra frågeställningar och vi redovisar även våra egna 

reflektioner över ämnet och resultaten. Därefter sammanfattar vi uppsatsen och våra 

resultat i kapitel 8 och avslutningsvis finns i kapitel 9 en käll- och litteraturförteckning. 
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2 Medieplanering 
 

I det här kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till medieplanering på folkbibliotek, dels 

genom att beskriva hur folkbibliotek och medieplanering växt fram i USA och i 

Sverige, Norge och Danmark, och dels genom att ge mer allmän information om 

medieplaner och medieplanering. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den inom 

svensk medieplanering mest tongivande boken, Strategisk medieplanering för 

folkbibliotek av Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg. 

 

2.1 Folkbibliotek och framväxten av medieplanering 
 

2.1.1 USA 

Som det första offentligt finansierade biblioteket i USA som var öppet för allmänheten 

räknas biblioteket i Petersborough i New Hampshire. Biblioteket öppnade 1833 och 

andra följde sedan efter. Bibliotekets uppgift sågs vid den här tiden som att utbilda 

användarna, och sedan dess har det diskuterats vad som är lämpligt material för ett 

folkbibliotek. (Johnson 2009, s. 6f) Den första amerikanska urvalsguiden utkom redan 

1793 och är skriven av Thaddeus M Harris, bibliotekarie vid Harvard University. Han 

konstaterade där att det fanns alltför många böcker och att det var nödvändigt att göra 

ett urval och välja ut de med ett gott rykte och välja bort de som var av sämre kvalitet. 

Fortsättningsvis har fokus i litteraturen varit på att balansera kraven mellan vad 

allmänheten vill ha och vad bibliotekarier anser är bra för allmänheten.  

 

Johnson skriver att det inom bibliotekariekåren fanns de som ansåg att biblioteket skulle 

tillhandahålla kvalitetsmaterial och att bibliotekarierna avgjorde vad som var kvalitet. 

Lägre material kunde tillhandahållas som ett steg för folk att komma vidare i sin 

utveckling och närma sig material av högre kvalitet. Bibliotekarierna ville ha hjälp att 

välja ut det som var av god kvalitet och de första grundläggande böckerna i USA kom 

på 30-talet. Grunden är fortfarande densamma med bl.a. följande mål för dem som 

gjorde urvalet: Att analysera samhällets sammansättning; att känna igen de olika 

användningsområden som olika typer av böcker kan ha; och att ta hänsyn till 

bibliotekets karaktär och policy i tillförandet av böcker. (Ibid., s. 13ff) 

 

Efter andra världskriget expanderade samlingarna och fokus inom beståndsteorin låg på 

vem som skulle göra urvalet, hur urvalet gjordes, lämpliga kriterier för urval och 

alternativ för urval av enskilda titlar. (Ibid., s. 6f) Användandet av medieplaner blev då 

vanligare när samlingarna på akademiska bibliotek växte mycket. Medieplanen blev 

sedan allt vanligare även på folkbibliotek och i mitten på 1950-talet rekommenderade 

ALA att folkbibliotek skulle ha en medieplan. (Ibid., s. 72f) 

 

På grund av minskade ekonomiska resurser på 70-talet ökade intresset för att utveckla 

riktlinjer för att minska tidningsavdelningar, för att öka samarbeten mellan bibliotek 

samt för att fjärrlåna mer och biblioteken valde bort att ha extra kopior av material i fall 

ett behov skulle uppstå. Policydokument för utvecklingen av bibliotekets samlingar blev 

vanligare. (Ibid., s. 11f) Medieplanering blev så småningom en specialisering inom 

bibliotekarieyrket. Specialiseringen kan sägas ha startat 1977 då en särskild avdelning 
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inom ALA skapades. Denna kommitté publicerade 1979 riktlinjer för medieplanering. 

Under början av 80-talet spred sig sedan intresset för ämnet och mycket material gavs 

ut. (Ibid., s. 17f) 

 

Numera anses medieplanering innebära urval; beslut och samordning av urvalspolicy; 

bedömning av användares och potentiella användares behov; studier av 

beståndsanvändning; analys av samlingen; budgetfrågor; identifiering av behov i 

samlingen; utåtriktad verksamhet; resurssamarbeten; beslut om gallring; magasinering; 

samt bevarande. (Ibid., s. 25) 

 

2.1.2 Norge och Danmark. 

I Norge växte folkbiblioteken fram i början på 1900-talet och hade sin bakgrund i en 

folkupplysningstradition. Genom biblioteken ville staten se till att folk i hela landet fick 

tillgång till god litteratur. Den ”goda” litteraturen definierades i inköpslistor över vad 

som var tillåtet att köpa, listor som upprättades av bibliotekskonsulenter på 

departementen. Inköpslistorna som var ett tydligt styrmedel blev också ett hjälpmedel, 

eftersom de lokala bibliotekarier som tillsattes i början oftast saknade 

biblioteksutbildning och vanligtvis inte hade några egna synpunkter på vad som skulle 

inhandlas. Det var alltså staten som, till att börja med, stod för utvecklingen av 

folkbibliotekens samlingar. På samma sätt hade det redan tidigare varit ”överheten” som 

styrt – och hjälpt? – folkets läsvanor. Lis Byberg har skrivit om exempel på hur 

biskopar ordnat läsesällskap runt år 1800, även då med tydliga listor över vilka böcker 

som skulle inköpas. (Byberg, se Tveit 2006, s. 13) 

 

I dag låter det främmande, men de statliga inköpslistorna fanns kvar i Norge till 1980-

talet, även om de på slutet kallades ”vägledande” och inte, som tidigare, var kopplade 

till statsbidragen. Numer är inställningen helt annorlunda, och man har brutit med den 

gamla centralstyrningen. I takt med samhällets förändring har det i dagens Norge blivit 

en självklarhet att bibliotekens samlingar anpassas till de lokala låntagarnas behov. Den 

förändringen har dessutom, enligt Lis Bybergs artikel Brukeren i sentrum? – noen 

utviklingstrekk i folkebibliotekenes samlingsutvikling, förstärkts av ekonomisk styrning. 

(Ibid., s. 16) Kommunerna förväntas effektivisera verksamheten så att skattebetalarna 

får mesta möjliga för de skatter de betalar. Biblioteken måste kunna visa att samlingarna 

används, och därmed kan biblioteken bara köpa in sådant som den egna kommunens 

låntagare verkligen vill ha. Böcker som inte lånas ut har man helt enkelt inte råd att ha.  

I och med dessa lokala anpassningar så har biblioteken inte bara tagit över besluten om 

vad som ska köpas, man har också brutit med den gamla traditionen att alla 

folkbibliotek skulle ha samma utbud. 

 

När bibliotekets samlingar ska anpassas till lokala förhållanden krävs också att man 

inför lokal planering utifrån vad låntagarna vill ha. I det arbetet har man i Norge hämtat 

många idéer från dansken Niels Ole Pors. Han framhåller bland annat vikten av att 

kartlägga låntagarna. Det är viktigt att ta reda på vilka intressen och behov de som 

kommer till biblioteket har. När man vet det kan man planera vad som ska finnas på 

biblioteket, vilka avdelningar som är viktigast, och hur detaljerad litteratur man bör ha 

på olika avdelningar. Även vilka medier som ska prioriteras, och hur man ska välja 

mellan inköp och fjärrlån kan planeras bättre om man vet mycket om låntagarna.  
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Genom en sådan planering kan man utarbeta målsättningar som, enligt Lis Byberg, dels 

fungerar som ett bra verktyg i det dagliga arbetet med inköp och gallring, dels höjer 

kunskapsnivån hos dem som är involverade i planeringen. (Ibid., s. 18f) 

 

Även i Danmark var bibliotekens materialval centraliserade en bit in på andra halvan av 

1900-talet. Det var, enligt Birger Hjørland i boken Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og 

selektion, centrala institutioner som formulerade folkbibliotekens materialvalspraxis. 

(Hjørland 1997, s. 24)  

  

På samma sätt som i Norge har de danska folkbiblioteken sitt ursprung i en 

upplysningstradition. Biblioteken hade som sin huvuduppgift ända sedan början av 

1900-talet att sprida kunskap till befolkningen, och bokvalen gjordes efter principen 

bred och allmän upplysning. Under 60- och 70-talet förändrades upplysningsbegreppet 

inom danska bibliotek, från allmän upplysning tillgänglig för alla, till att ”på den ene 

siden omfatte specifikke klasse- og kønsmæssige oplysningsområder, og på den anden 

side rette sig mod bestemte institutioners oplysningsbehov”. (Ibid., s. 41)  

”Institutionerna” i det här fallet betydde till stor del utbildningsväsendet.   

 

Förändringen av upplysningsbegreppet påverkade vilka böcker som köptes in till 

biblioteken i Danmark. En annan förändring påverkade hur bokvalen gjordes och hur 

medieplaneringen gick till. Det var förändringen från många små bibliotek, utan 

utbildad personal, till betydligt färre bibliotek, med professionella bibliotekarier. 

1960 var majoriteten av biblioteken ”deltidsbibliotek” som oftast saknade utbildade 

bibliotekarier. Bristen på yrkeskunskap medförde problem, bl.a. med att få ett bra 

bokurval på de små biblioteken. Under 60- och 70-talet förändrades utbildningsnivån så 

att så gott som all personal på folkbiblioteken i slutet av perioden hade yrkesutbildning. 

Detta delvis genom utbildning och delvis på grund av att antalet bibliotek minskade 

drastiskt. Med en relativt homogen och professionell bibliotekariekår på 

folkbiblioteken, minskade behovet av centralt materialval. De enskilda biblioteken 

kunde då utveckla egna bokvalsnormer och började också sköta sin egen 

medieplanering. 

 

2.1.3 Sverige 

De allmänna offentliga biblioteken i Sverige kallas folkbibliotek. Under början av 1900-

talet diskuterades den namnsättningen en del. ”Folk” förknippades då med 

underklassen, men ungefär samtidigt som biblioteken förändrades från 

folkrörelsebibliotek till en del av den offentliga sektorn, förändrades begreppet ”folk”, i 

och med demokratiseringen av samhället, till att förknippas med hela befolkningen. 

Därmed blev folkbibliotek den vedertagna beteckningen för de allmänna biblioteken. 

Även i Norge och Danmark kallas de för folkbibliotek, men i Finland används uttrycket 

allmänna bibliotek. 

 

Folkbibliotekens utveckling under 1900-talet kan kopplas till de värden som biblioteken 

velat förmedla under perioden. I artikeln Folkbibliotekens förändring uttrycker 

Zetterlund och Hansson att dessa värden är: ”Ett brett aktivt deltagande i den 

demokratiska processen, fri tillgång till kulturella yttringar i samtiden och till ett 

gemensamt kulturarv, samt fri och jämlik tillgång till information i samband med 
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utbildning och personlig utveckling.” (Zetterlund & Hansson 1997, s. 35) Den 

formuleringen innehåller kopplingar till stora delar av samhället i övrigt. I och med det 

har också biblioteken utvecklats och förändrats i takt med övriga samhällsförändringar. 

Längre tillbaka i tiden fanns inte samma tydliga koppling mellan biblioteken och det 

offentliga samhället. Under 1800-talet avslogs alla ansökningar och motioner om 

statsbidrag till dåtidens bibliotek. Staten ville varken bidra ekonomiskt eller vara med 

och påverka verksamheten. 

 

Biblioteken på 1800-talet bestod framför allt av sockenbibliotek, som sköttes av kyrkan 

och som var avsedda att vara ett komplement till skolsystemet. Så småningom växte 

andra bibliotekstyper fram. Det var studiecirkelbibliotek och arbetarbibliotek som blev 

en sorts alternativ till sockenbiblioteken. Sockenbiblioteken hade formats av maktens 

normer, medan de nya folkbiblioteken formades ”underifrån”. Det var bland annat 

folkrörelser, som nykterhets- och arbetarrörelsen, som genom sina bibliotek skapade en 

möjlighet att föra ut sina ideal. 

 

Folkbiblioteken bestod från början oftast av små bibliotek med få böcker, begränsat 

öppethållande och outbildad personal. Det fanns inte resurser till stora bibliotek. Det 

förändrades något 1905, då folkbiblioteken fick sina första statsbidrag. Visserligen små 

bidrag men det var ändå en förändring. Förändringen i inställning från staten berodde, 

enligt Magnus Torstensson, dels på påtryckningar från olika politiska grupper om 

behovet av folkbildning, men även på insikten om att ekonomiskt bidrag skulle ge 

möjlighet till ledning och kontroll av verksamheten. (Torstensson, se Audunson & Lund 

2001, s. 153) Statens ökade intresse för, och stöd till, folkbiblioteken, förstärktes under 

de följande åren. Bland annat väcktes förslag om ett allmänt bibliotek i varje kommun, 

och 1912 beslutades om utvidgat statligt stöd till folkbiblioteken. 

 

Under de första decennierna av 1900-talet skedde många samhällsförändringar som 

påverkade bibliotekens utveckling. Kampen för allmän rösträtt medförde ökad 

demokratisering, som i sin tur medförde ett ökat behov av folkbildning. 

Industrialiseringen, stora folkomflyttningar och växande städer skapade en hel del 

sociala problem, som staten var tvungen att hantera. Magnus Torstensson skriver att ett 

av sätten att angripa de sociala problemen var satsningar på folkbibliotek. (Ibid., s. 151)  

Statens ökade engagemang i folkbiblioteken, med bland annat centralt placerade 

bibliotekskonsulenter som påverkade biblioteksbestånden, gjorde att biblioteken blev en 

del av den ”offentliga sektorn” och därmed minskades folkbibliotekens ideologiska 

karaktär. Den förändringen innebar en positionsförflyttning för folkbiblioteken. 

Zetterlund och Hansson anser att ”bibliotekens sociala förankring förflyttas därmed 

successivt från arbetarklassen till den alltmer inflytelserika medelklassen”. (Zetterlund 

& Hansson 1997, s. 36) Utvecklingen med mindre ideologiskt bildningsarbete och mer 

offentlig förvaltning förstärktes ytterligare när folkbiblioteken kommunaliserades på 

mitten av 60-talet. Då fick de politiska målen om att stärka demokratin, som prioriterats 

under 40- och 50-talet, mindre betydelse till förmån för kulturpolitiska mål. 

 

De kulturpolitiska målsättningarna för biblioteken formulerades framför allt i 

kulturpropositionen 1974. Den handlade mycket om formerna för verksamheten. Till 

exempel betonades uppsökande verksamhet så att kulturen skulle nå ut till många. Ett 

motiv för detta var enligt Zetterlund och Hansson att ”motverka den kommersiella 

’skräpkulturen’ ”. (Ibid., s. 37) Detta innebar nya krav på folkbibliotekens verksamhet 
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och medförde mer komplicerad planering. Tidigare hade man fokuserat på vilken 

litteratur man skulle ha på biblioteken, nu behövde man också planera så att den fick så 

stor spridning som möjligt. Inriktningen mot de kulturpolitiska målen befästes i 

folkbiblioteksutredningen 1984 (Folkbibliotek i Sverige: Betänkande, 1984), och även i 

kulturutredningen 1995 (Kulturpolitikens inriktning: slutbetänkande, 1995). I båda 

utredningarna betonas vikten av att främja informations- och yttrandefriheten, genom att 

ge medborgarna tillgång till ett brett utbud av kultur. Vilken kultur, vilken litteratur och 

vilka medier omtalas inte av utredningarna, utan det ska vara upp till medborgarna – 

med hjälp av biblioteken. 

 

I ovanstående historiska sammanfattning av folkbibliotekens förändring finns två större 

faktorer som förändrat bibliotekens planeringsarbete: 

 Statens minskade styrning av bibliotekens bestånd.  

Bl.a. kommunaliseringen av biblioteken har decentraliserat planeringen och 

besluten till de lokala biblioteken. 

 Förändringen av bibliotekens målsättning.  

Det har nu blivit viktigare att aktivt nå ut till en större del av befolkningen, 

istället för att passivt tillhandahålla viss litteratur. 

 

En tredje faktor som också förändrat planeringsarbetet, och mycket annat arbete, på 

biblioteken, är naturligtvis den tekniska utvecklingen. Biblioteken hanterar idag inte 

bara böcker utan många olika slags medier, med många olika åtkomstsätt: cd-skivor, 

digitala böcker, tidskrifter och databaser. Planeringen av vilka medier som biblioteket 

ska hantera och hur de ska tillgängligöras, är numer betydligt mer komplex än när det 

bara handlade om böcker. 

 

Dessa förändringar har alltså skapat ett behov av bra rutiner och verktyg för planering 

av bibliotekens bestånd. I den här uppsatsen undersöker vi medieplanering på svenska 

folkbibliotek.  

 

Medieplanering har säkert gjorts länge i olika former, men den metod för 

medieplanering som vi koncentrerar oss på här och beskriver utförligt i senare kapitel, 

har utvecklats de senaste decennierna. Under 80- och 90-talet var det flera i Sverige som 

arbetade med metoder för att planera inköp av medier, de flesta med inspiration från 

dansken Niels Ole Pors. Under den perioden gavs det ut flera mindre rapporter och 

andra skrifter om medieplanering i Sverige, men utförligare sammanställningar eller 

läroböcker om hur man bygger upp mediebestånd på folkbibliotek, saknades länge på 

svenska. 

 

År 2001 gavs boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek ut, skriven av Anna-

Lena Höglund och Christer Klingberg, och det är den enda boken på svenska som vi 

hittat. Vi beskriver den utförligare senare i uppsatsen. Författarna har skrivit boken efter 

att ha utarbetat metoden för medieplanering delvis tillsammans med Eja Pedersen, som 

också skrivit rapporten Att göra en mediaplan. (Pedersen 1990) 
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2.2 Generellt om medieplaner 
 

Medieplanen är ett sätt att jobba med medieplanering. I Sverige ska varje kommun 

numera enligt bibliotekslagen ha en biblioteksplan. Biblioteksplanen är oftast en mer 

övergripande plan som sedan på ett verksamhetsnära plan konkretiseras av bibliotekets 

personal. Att då utveckla en medieplan är ett sätt att göra detta. 

 

En biblioteksplan definieras enligt Joneta Belfrage, tidigare ordförande i Svensk 

Biblioteksförening, som ”ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 

analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov 

skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 

innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv”. 

(Belfrage, se Axelsson 2001, s. 5)  

 

Enligt Elisabeth Axelsson, tidigare ledamot i Svensk Biblioteksförening, ska 

biblioteksplanen innehålla en kartläggning av kommunen och kommunens 

biblioteksstruktur, den ska vara en praktiskt inriktad handlingsplan för biblioteksarbetet 

och den måste regelbundet utvärderas och underhållas. (Axelsson, se Axelsson 2001, s. 

65) Förutom bl.a. lokal- och bemanningsplan och IT-strategi är medieplanen en viktig 

del av biblioteksplanen. 

 

Medieplanen ska enligt Axelsson ”innehålla riktlinjer för det dagliga arbetet med 

samlingarna men också för en långsiktig systematisk översyn av bestånden” (Ibid. s. 

68). Viktiga delar att ha med är också riktlinjer för samarbete mellan olika typer av 

bibliotek (t.ex. folk- respektive skolbibliotek) och för samarbete i form av gemensam 

inköpscentral, gemensamt datasystem o.s.v. 

 

En medieplan ska vara ett levande dokument. Den ska konsulteras, revideras och 

uppdateras. Den ska beskriva nuläge, planera hur beståndet ska utvecklas samt ange 

regler för utvecklingen. En grundläggande och detaljerad medieplan fungerar som stöd i 

planering, resursfördelning, information, administration och utbildning, samtidigt som 

den inte ska reglera urvalet av specifika titlar. Det ska inte vara ett statiskt dokument 

utan förändras i takt med att samhälle, ekonomiska förutsättningar och 

informationsresurser förändras. (Johnson 2009, s. 73) 

 

Syftet med en medieplan kan sägas vara tvådelat: dels ska den informera och dels ska 

den skydda. Medieplanen är ett sätt att kommunicera med personal och med samhället 

som biblioteket servar. Bibliotekets uppdrag och nuläge beskrivs liksom prioriteringar, 

och mål anges som man sedan kan mäta verksamhetens framgång mot. (Ibid., s. 74f) 

Medieplanen ska också skydda genom att förhindra tryck utifrån och försök till censur. 

Utformandet kan ge bibliotekarier en möjlighet att tänka igenom frågor om åsiktsfrihet. 

Den ger stöd för att välja bort material och för att gallra genom att beskriva urvals- och 

gallringsprocessen. (Ibid., s. 75f)  

 

Det finns många delar som kan vara lämpliga att ta med i en medieplan, som t.ex. mål, 

bakgrund, ansvarsfördelning, målgrupper, budget, utvärderingskriterier, behandling av 

särskilda grupper, speciella samlingar, resursfördelning och gallring. Alla de delar som 
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är möjliga att ta med kanske inte är relevanta, utan bibliotek bör göra ett urval av de 

områden som är mest relevanta för just det biblioteket. Ett lämpligt upplägg för en 

medieplan är att inleda med en översikt eller introduktion, syftet med planen samt 

bibliotekets uppdrag. En kort beskrivning av samhället som biblioteket servar bör finnas 

med, liksom ett ställningstagande om bibliotekets prioriteringar. Även hinder och 

begränsningar för bibliotekets verksamhet bör tas upp. En kort beskrivning av 

biblioteket och omfattningen på samlingarna tillsammans med en bred utvärdering av 

nuvarande samling och urvalssystem tas också med. Därefter bör det finnas ett generellt 

uttalande om urvalskriterier, redogörelse för samarbetsavtal, urvalsorganisation, policy 

och riktlinjer, samt specialsamlingar och referensmaterial. (Ibid., s. 77ff) 

 

Medieplaner kan kategoriseras efter deras upplägg och kan då delas in i tre grupper: 

berättande, klassificerande och kombinerade. En berättande medieplan har en 

beskrivande del för varje ämne eller liknande med diskussioner och målgrupp, 

begränsningar samt ansvarig. En klassificerande medieplan beskriver med kortfattat 

språk i tabeller och liknande. Oftast görs en indelning efter klassificeringssystemet som 

används i biblioteket och ger möjlighet att räkna och mäta förändringar över tid. En 

kombinerad medieplan tar de viktigaste delarna från de båda modellerna och är ofta 

kortfattad. (Ibid., s. 79ff) 

 

Ett sätt att utvärdera ett biblioteks samling är att använda Conspectusmetoden. Både 

samlingens aktuella sammansättning, inköpsavsikter och målet med samlingen kan 

klassificeras enligt Conspectus. Samlingens bestånd och ämnesområden klassificeras 

enligt följande: 

0 – Out of scope: ett område som biblioteket inte har material om 

1 – Minimal Information Level: begränsad mängd information på generell nivå 

2 – Basic Information Level: Begränsat med material för att introducera och definiera 

ett ämne, nog med material för de första två årens eftergymnasiala studier 

3 – Study or Instructional Support Level: Systematiskt med information om ett ämne, 

dock under forskningsnivå 

4 – Research Level: Material för forskning om ämnet 

5 – Comprehensive Level: Så långt det är möjligt ska samlingen vara uttömmande, en 

specialsamling  

Utifrån dessa klassificeringar bedöms sedan nivån på den aktuella samlingen, 

inköpsbehov och målsättning med samlingen. (Guidelines for a collection development 

policy using the conspectus model 2001, s. 8f) 

 

2.3 Strategisk medieplanering  
 

Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har i boken Strategisk medieplanering för 

folkbibliotek tagit fram ett sätt att medieplanera och utarbeta en medieplan. Syftet med 

boken är att fylla ett tomrum i litteraturen riktad till bibliotekarier och ge bibliotekarier 

ett verktyg för beståndsutveckling, ett verktyg som ger metoder som är objektiva, 

bygger på en policy och på ett behov men som ändå är flexibla.  

 

Vissa grundläggande värderingar ligger bakom Höglund och Klingbergs metod. 

Grundtanken är att varje biblioteks urvalsfilosofi ska bygga på demokratitanken och 
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därmed på varje medborgares rätt till bildning och utbildning. Biblioteket har ett ansvar 

att erbjuda den litteratur som annars kan vara svår för medborgarna att få tillgång till 

och att försöka tillfredsställa invånarnas behov. För att leda verksamheten mot målen 

och ge bra kvalitet menar Höglund och Klingberg att biblioteken måste jobba med hur 

kunderna upplever biblioteket, med kundernas behov och efterfrågan och med 

bibliotekets egen inre verksamhet. Deras metod för medieplanering är därför utvecklad 

för att uppfylla krav på hög utlåning, för att bidra till medborgarnas möjlighet till 

kulturell stimulans och för att ge alla en möjlighet till utveckling i både personlig och 

samhällsnyttig mening. På dessa principer grundas sedan medieplanen. (Höglund & 

Klingberg 2001, s. 36ff) 

 

En medieplan både utvärderar folkbibliotekets aktuella samling och ser över hur 

bibliotekets verksamhet ska fungera. Den väver samman utvärdering och policy, och ser 

till både den nuvarande situationen och mot målet, hur man önskar att situationen ska 

bli. För att kunna säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet måste det finnas mål 

att relatera till så att det går att se vad som fungerat och vad som inte har fungerat. Varje 

verksamhetsdel måste ha egna delmål som sedan bryts ner i resultatmål som följs upp 

både löpande och årsvis. Processen är cyklisk och följer ett antal steg: 

 

 Översyn – För att veta vilka behov som ska uppfyllas behöver biblioteket börja 

med att inventera kommunen och dess invånare. Kommunen ska beskrivas 

utifrån demografi, och även vilken verksamhet och vilka institutioner som finns. 

Invånarnas bildningsnivå, befolkningsstrukturen och uttalade behov måste vägas 

in. Speciella förhållanden bör beskrivas. Biblioteket måste också se över sina 

ansvarsområden och hur exempelvis filialer och bokbuss är placerade. Närhet till 

verksamheten och tillgänglighet i övrigt är viktigt. Biblioteket måste komma 

fram till vad som är kärnan i verksamheten och vad som ska väljas till eller bort. 

(Ibid., s. 54 ff) 

 

 Nuvarande verksamhet och resursfördelning – Resurserna måste sättas in där 

verksamheten är prioriterad och för att se om detta sker behöver biblioteket 

undersöka hur anslag fördelas så att man kan se om något måste ändras. Låga 

anslag kan vara en bidragande orsak till dåliga utlåningssiffror, vilket kan leda 

till minskade anslag för att man tror att området inte är populärt. Samtidigt kan 

vilka böcker som finns utgivna inom ett ämnesområde begränsa möjligheterna 

att utveckla beståndet. Varje enhet måste redogöra för anslagets storlek i 

förhållande till befolkning, förvärv per invånare/vuxen/barn, hur anslaget 

utnyttjats, beståndets kvalitet/ålder samt fördelning barn/vuxna och detta sett till 

barn/vuxna i området, utlåning per barn/vuxen, samarbete med andra 

institutioner, service till boende i omsorgs- eller äldreboende. Jämförelser av 

dessa uppgifter visar på effektiviteten men även produktiviteten om man ser till 

personalresurser. (Ibid., s. 61ff) 

 

 Mål – Hur ska verksamheten se ut och hur ska biblioteket nå målen? Delmål ska 

formuleras som är grunden för anslagsfördelningen och därefter ska operativa 

mål fastställas som kan följas upp. (Ibid., s. 63ff) 
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 Resursfördelning utifrån ansvarsområden – Särskild hänsyn i resursfördelningen 

måste tas till områden med t.ex. stora minoritetsgrupper, flera skolor och 

förskolor. (Ibid., s. 66) 

 

En grundtanke i Höglund och Klingbergs bok är att alltför många och alltför gamla 

böcker finns på folkbibliotekens hyllor. För att kunna göra något åt detta bör biblioteket 

undersöka hur böckerna cirkulerar för att se vad som behöver stå framme. Böcker som 

sällan efterfrågas blir på hyllan ett hinder för andra böcker, eftersom beståndet blir 

mindre överskådligt och de enskilda titlarna mindre synliga. Alla böcker tappar i 

intresse ju äldre de blir, och en bok som är mycket populär vid utgivningen tappar 

fortare än annan litteratur. (Ibid., s. 68ff) 

 

För att utvärdera bibliotekets samling använder Höglund och Klingberg ett antal 

nyckeltal för utlåning och användningen av beståndet, exempelvis andel utlånande 

böcker, antal lån per låntagarkategori, antal aktiva låntagare, antal besök samt 

beståndets ålder. (Ibid., s.74-97) 

 

De delar som är viktiga att ta med i en medieplan är följande: 

 Hur ser avdelningen ut idag? Statistik och nyckeltal 

 Vem ska avdelningen rikta sig till? Målgrupper 

 Vad ska avdelningen innehålla?  

 Vilken nivå ska medierna ligga på? 

 Vilket förhållande har avdelningen till övriga biblioteket? Krävs en särskild 

satsning eller har avdelningen tidigare fått extra utrymme? 

 Hur anskaffar vi medierna? Vilka är inköpskällorna? 

 Hur gamla får böckerna bli? Gallringsregler som kan vara olika för olika 

avdelningar. 

 Kan böckerna omplaceras/magasineras/utrangeras? 

 Ska avdelningen på huvudbiblioteket se annorlunda ut än på filialer/andra 

enheter? Enheters uppgifter/samspel. 

 Vad ska länsbiblioteket komplettera med? Fjärrlån  

 Vad behöver göras med avdelningen nu? Handlingsplan för närmaste året, 

mätbara faktorer. 

 Hur kommer avdelningen att utvecklas? Långsiktig plan 

(Ibid., s. 99ff): 
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3 Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att förklara grundläggande metodologiska ställningstaganden 

samt redogöra för hur vi tillämpat dessa i vår undersökning. 

 

3.1 Allmänna utgångspunkter 
  

Inom forskningen skiljer man på kvantitativ och kvalitativ forskning. Svenning menar 

att skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan sammanfattas 

enligt följande: Kvantitativa undersökningar svarar på hur många, generaliserar samt 

strävar efter reliabilitet och validitet, medan kvalitativa undersökningar svarar på varför, 

exemplifierar samt strävar efter validitet men inte nödvändigtvis reliabilitet. (Svenning 

1999, s. 68)  

  

Det finns synpunkter om att forskning ska vara kvantitativ och att kvalitativ forskning 

saknar vetenskaplig relevans eller är vetenskapligt omogen, men kvalitativa och 

kvantitativa angreppssätt återverkar på varandra. Båda metoderna är verktyg och 

användbarheten beror på vilka forskningsfrågor som ställs. (Kvale 1997, s. 67f) Ett 

överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer 

och situationer i deras sociala verklighet. (Dalen 2007, s. 11) Utifrån det tidigare 

forskningsläget om ämnet kan forskningsfrågan placeras någonstans på en skala från 

deskription till hypotesprövning. Med omfattande tidigare forskning att utgå ifrån kan 

man formulera konkreta frågeställningar och arbeta med kvantitativa analyser. (Lantz 

2007, s. 25)  

  

När vi hade bestämt syfte och frågeställningar för vår uppsats började vi fundera på hur 

vi skulle göra vår undersökning. Vi kom fram till att det, eftersom vi inte siktar på att 

dra generella slutsatser utan istället skapa förståelse, var lämpligt med en kvalitativ 

studie. Det vi vill ha svar på kände vi inte kunde besvaras på ett bra sätt med siffror och 

statistik utan att ett förklarande svar krävdes. Det faktum att det inte finns så många 

undersökningar gjorda om medieplaner stärkte oss i vårt val att formulera en ganska vid 

frågeställning som handlar om förståelse av ett fenomen. Vi bedömer att det vi vill 

undersöka inte är lämpligt att kvantifiera, och en kvantitativ undersökning har därför 

inte varit aktuell för oss. Vi har inte varit intresserade av att mäta till exempel hur 

många folkbibliotek som gjort en medieplan, utan önskar få djupare förståelse av arbetet 

på de bibliotek som har gjort en medieplan.  

  

3.2 Insamlande av material 
 

3.2.1 Intervjuer  

Det finns många sätt att göra en kvalitativ undersökning. Observationer, dagböcker och 

protokollsanalyser är några, men det vanligaste sättet är intervjuer. (Svenning 1999, s. 

80f) Vi valde intervjun för att samla in information eftersom vi kände att vi ville få ett 

antal insatta personers svar på våra frågor utifrån deras perspektiv.  
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Intervjuer görs på olika sätt. De varierar i struktureringsgrad och kan sägas ligga på en 

skala från helt öppen till helt strukturerad. Intervjutyperna kan delas in i fyra sådana 

nivågrupper (Lantz 2007, s. 33): 

 Öppna intervjuer: En vid fråga. Den intervjuade styr innehållet.  

 Riktat öppna intervjuer: En vid fråga med förutbestämda frågeområden. 

Intervjuaren styr intervjun genom val av fördjupningsområden. 

 Halvstrukturerade intervjuer: Frågeområden i en viss följd, med planerade 

följdfrågor. Både öppna och fasta svar. 

 Strukturerade intervjuer: Frågor och fasta svar i bestämd ordning. 

  

Halvstrukturerade och strukturerade intervjuer ger större möjligheter till kvantitativ 

analys, medan öppna och riktat öppna intervjuer ger möjlighet till kvalitativ analys. 

(Ibid., s. 33f) 

  

Vi valde den riktat öppna varianten. Den är användbar när intervjuaren söker 

sammanhangsbestämd kunskap om vissa kvaliteter. Utifrån en vid fråga med 

förutbestämda frågeområden följer intervjuaren upp och respondenten fördjupar sig i 

det som intervjuaren finner meningsfullt. (Ibid., s. 33) Respondenten ger sin bild av sin 

verklighet och olika intervjupersoner gör att de olika intervjuerna kommer att bli olika. 

(Ibid., s. 30) Det är intervjupersonen som definierar det fenomen som är ämnet för 

intervjun. (Ibid., s. 53) Frågeområdena bör ordnas så att följden känns naturlig för 

respondenten och i en riktad öppen intervju rymmer frågeområdena de 

uppföljningsfrågor som ska ställas. (Ibid., s. 58) Med våra frågor hoppas vi ha fått fram 

tillräcklig information och inte missat väsentlig information. Vår avgränsning har varit 

att få fram en begriplig helhetsbild, det vill säga vi som intervjuare har, utifrån vår 

förförståelse, bedömt när vi har fått tillräcklig information och då inte ställt ytterligare 

följdfrågor. (Ibid., s. 54f) Vi har också använt diktafon och spelat in intervjuerna för att 

säkerställa att vi inte missat någon information.  

  

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar utarbetade vi en intervjuguide (bilaga 1). En 

intervjuguide innebär att omsätta studiens överordnade problemställningar till konkreta 

teman med underliggande frågor. Frågorna ska vara sådana att respondenten vill öppna 

sig och berätta om sina upplevelser. Frågorna ska vara tydliga och inte ledande. (Dalen 

2007, s. 31f) Vår guide fokuserade på tre områden utifrån våra frågeställningar: 

utarbetandet av medieplanen, användandet av medieplanen samt uppföljning och 

utvärdering av medieplanen. Frågorna utarbetades utifrån Höglund och Klingbergs bok 

Strategisk medieplanering för folkbibliotek och de huvudområden de delat in boken i. 

Lantz menar att intervjuns innehåll bestäms med stöd av och mot bakgrund av den 

teoretiska förförståelsen (Lantz 2007, s. 50), vilket i vårt fall var det vi läst om 

medieplanering, med huvudsakligt fokus på Höglund och Klingbergs bok.  

  

Olika intervjuare intervjuar olika och som intervjuare går det inte att uppfatta och 

uppleva objektivt. (Ibid., s. 13) Olika intervjuare kanske nöjer sig med olika mycket 

information, och medan en ställer följdfrågor väljer en annan att inte göra det. (Ibid., s. 

55) För att undvika att göra intervjuerna på allt för olika sätt valde vi att göra 

intervjuerna tillsammans. Vi valde att göra så att en av oss ställde frågorna medan den 
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andra antecknade. I slutet av intervjun bedömde vi tillsammans om vi hade den 

information vi behövde och om vi missat att ställa någon fråga. 

  

3.2.2 Respondenter 

Dalen skriver att ett systematiskt och genomtänkt urval av respondenter i kvalitativa 

intervjustudier inte getts tillräckligt med uppmärksamhet, kanske på grund av att man 

inte velat ställa upp för fasta kriterier eftersom målet med kvalitativa studier inte är att 

generalisera. (Dalen 2007, s. 55) I vårt fall hade vi ett huvudsakligt kriterium som 

behövde uppfyllas för att göra en intervju meningsfull. Detta kriterium var att 

biblioteket utarbetat en medieplan, eftersom vi ville diskutera hur medieplanen praktiskt 

används. Det hade även kunnat vara intressant att intervjua bibliotekarier på andra 

bibliotek som inte har någon medieplan om varför de valt att inte utarbeta någon, men 

det skulle då bli en annan uppsats. Därför fokuserade vi på att hitta bibliotek som hade 

en medieplan, oavsett när den sammanställts.  

  

Utifrån den litteratur om metodologi som vi läst kom vi fram till att det för vår studie, 

för vilken vi har begränsad tid till förfogande, räckte med tre intervjuer för att få 

tillräckligt material. Då vi vill exemplifiera hur det kan se ut så bedömer vi att tre 

intervjuer är ett tillräckligt antal för visa hur det kan se ut med medieplanering på 

folkbibliotek.  

  

Vi började vårt letande efter lämpliga bibliotek och bibliotekarier på Internet. Via olika 

sidor om medieplaner och medieplanering fick vi kännedom om ett antal bibliotek som 

har utarbetat en medieplan. Utav dessa valde vi ut ett antal folkbibliotek som vi 

kontaktade. Totalt hann vi ringa drygt 30 folkbibliotek innan vi hade hittat tre lämpliga 

respondenter som var beredda att delta i en intervju. Biblioteken har vi kontaktat via de 

kontaktuppgifter som funnits tillgängliga på Internet. Det har varit bibliotekschefer om 

uppgift om sådan funnits, och i andra fall det telefonnummer till receptionen som 

angetts på hemsidan. Flera bibliotek som vi kontaktat har en medieplan men var inte 

beredda att intervjuas om den, för det mesta på grund av att de gjort den för ett antal år 

sedan och därefter inte arbetat med den alls. De bibliotek och bibliotekarier vi arbetat 

med, har vi här i uppsatsen kallat för A, B och C. 

  

Bibliotekarie A är bibliotekarie med inköpsansvar på stadsbiblioteket i en medelstor 

stad i Mellansverige. Henne kom vi i kontakt med via bibliotekets chef som ansåg att 

bibliotekarie A skulle vara en lämplig person att tala med om vårt ämne.  

  

Bibliotekarie B är bibliotekarie med inköpsansvar på folkbiblioteket i en mindre stad i 

Mellansverige. Även henne kom vi i kontakt med via folkbibliotekets chef som ansåg 

att bibliotekarie B skulle vara en lämplig person att intervjua. 

  

Bibliotekarie C är bibliotekarie med ansvar för medieplanering på stadsbiblioteket i en 

större stad i Mellansverige. Henne kom vi i kontakt med via bibliotekets lånedisk som 

rekommenderade henne eftersom hon jobbar med just de frågor som var aktuella för vår 

studie. 
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Bibliotekarie C avbokade med kort varsel den inbokade intervjun men erbjöd sig att 

svara på våra frågor skriftligen. Vi valde då att acceptera den lösningen eftersom vi 

visste att det var svårt att få tag på lämpliga respondenter samt att tiden vi hade till vårt 

förfogande var knapp. Att hitta en lämplig respondent och en lämplig tid att göra 

intervjun bedömde vi skulle bli alltför tidskrävande. Vi har istället använt den 

information vi skriftligen fått av bibliotekarie C på samma sätt som den nedtecknade 

informationen från intervjuerna. 

 

Vid forskning finns etiska frågor att ta ställning till. Den främsta i vårt fall bedömer vi 

är konfidentialitet för dem som deltar i studien. Vi har bedömt att det för att förstå 

studien inte är viktigt att veta exakt vilka personer vi intervjuat och vi har därför valt att 

kalla dem bibliotekarie A, B och C. De intervjuade har informerats om detta och särskilt 

för en bibliotekarie har detta varit viktigt. De vi intervjuat har frivilligt meddelat att de 

är villiga att intervjuas och delta i vår studie efter att vi förklarat vad vi har för syfte 

med studien och varför vi gör den. De intervjuade har även fått de frågor som finns i 

intervjuguiden skickade till sig per e-post innan intervjun och på så sätt kunnat bedöma 

om det är en intervju de kunnat ställa upp på. Då frågorna inte handlar om 

respondenternas personliga omständigheter eller liknande har vi även bedömt att 

informationen som framkommit inte är så känslig att den kan skada de som deltagit. 

Respondenterna har även vid intervjuns början informerats om att vi vill använda 

bandspelare för att lättare kunna bearbeta materialet, och detta har de intervjuade 

godkänt. En bibliotekarie poängterade att inspelningen endast fick användas av oss för 

studien, vilket också är vår avsikt. Efter att denna kandidatuppsats godkänts kommer 

bandinspelningarna att förstöras men finnas kvar som nedskrivna dokument. 

  

3.2.3 Intervjuarens påverkan 

Vid intervjuer rekommenderas att göra minst en provintervju för att se hur frågorna 

fungerar, hur man själv fungerar som intervjuare och för att se hur tekniken fungerar om 

tekniska hjälpmedel ska användas. (Lantz 2007, s. 60; Dalen 2007, s. 36) En av oss 

genomförde en provintervju på sin arbetsplats. Den främsta lärdomen från provintervjun 

var att det är viktigt att få intervjua ostört. Vid testintervjun stördes respondenten flera 

gånger av kollegor av olika anledningar, vilket gjorde att respondenten hade svårt att 

koncentrera sig på intervjun och därför kände själv att information utelämnats. Något 

tekniskt hjälpmedel användes inte vid provintervjun utan en diktafon med kassettband 

testades vid andra tillfällen. I efterhand kan vi konstatera att det hade varit positivt att 

göra ytterligare provintervjuer, men detta kräver lämpliga respondenter och en ostörd 

miljö, vilket vi inte hade tillgång till.  

 

Intervjuare och respondent påverkar varandra i intervjusituationen. Det som sägs och 

kommuniceras icke-verbalt förstås utifrån den teoretiska referensram/förförståelsen som 

styr intervjuns upplägg och deltagarnas egna inre referenssystem. (Lantz 2007, s. 66) En 

ram för intervjun bör klargöras för respondenten, vilket ger förtroende för intervjuaren. 

Aspekter kan vara syfte, innehåll, återkoppling och etiska frågor. (Ibid., s. 70) 

Intervjuns innehåll har betydelse för samspelet. (Ibid., s. 72) Intervjusituationen är 

intervjuns omständigheter i tid och rum. Det ska finnas tillräckligt med tid avsatt, både 

för att klargöra ramen och för att ställa frågor och få uttömmande svar. Platsen för 

intervjun bör vara ostörd. (Ibid., s. 72f) 
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Förförståelse innebär åsikter och uppfattningar om det studerade fenomenet som finns 

hos utredarna innan studien påbörjas. Förförståelsen kommer alltid att påverka mötet 

med respondenten och det är viktigt att använda den så att den bidrar till förståelse. 

Forskaren behöver vara medveten om sin egen förförståelse eftersom den påverkar 

tolkningen av den information som framkommer. (Dalen 2007, s. 13) Det är inte möjligt 

att helt förutsättningslöst undersöka ett fenomen, utan intervjuarens tankar (mer eller 

mindre explicita) kommer att styra intervjuprocessen och datainsamlingen. Det är därför 

viktigt att som forskare fundera över sin förförståelse och dess betydelse, och 

avgränsningar och styrning av intervjuer bör göras medvetet. (Lantz 2007, s. 22f) Vår 

egen förförståelse inom detta område var inte stor innan vi började med uppsatsen. Åsa 

Goos hade som tidigare nämnts kommit i kontakt med Höglund och Klingbergs bok 

tidigare under utbildningen, men har i övrigt ingen erfarenhet av hur bibliotek planerar 

sin verksamhet. Mari Regnéll arbetar på bibliotek, men har inte kommit i kontakt med 

denna typ av medieplanering i sitt arbete. Vår bedömning är att vår förförståelse på 

området inte är av den omfattningen att det i nämnvärd omfattning ska ha påverkat vår 

uppsats. 

  

3.2.4 Medieplaner 

Utöver det material vi har från våra intervjuer har vi använt oss av de medieplaner som 

finns vid bibliotek A, B och C. Dessa medieplaner har vi fått tillgång till via sökningar 

på Internet samt de aktuella biblioteken.  

 

3.3 Tillvägagångssätt vid analys 
  

Vi har letat efter teorier och modeller för att hjälpa oss uppnå vårt syfte, men vi har inte 

hittat någon variant som vi bedömt användbar och lämplig för just vår uppsats. Det sägs 

i handboken för uppsatsskrivande att teorin ska passa syftet, inte tvärtom, och vi har 

därför valt att inte ändra vårt syfte för att kunna hitta en lämplig teori. Istället har vi 

sammanställt en egen analysmodell utifrån olika källor för att hjälpa oss i vår analys av 

vårt material. Vi hade kanske tänkt annorlunda om vårt syfte varit att generalisera, men 

vi bedömer att vår egen modell är tillräcklig för denna i omfattning begränsade studie. 

Vi hoppas istället att vår studie kan leda vidare till andra undersökningar och därmed 

andra och mer utvecklade modeller för analys.  

  

I vår analysmodell, som vi redogör för mer detaljerat i kapitel 4, har vi valt ut ett antal 

faktorer att fokusera i materialet från intervjuerna och de skrivna medieplanerna. I och 

med detta urval av faktorer har vi även valt bort andra aspekter. Detta innebär att 

medieplanerna kan innehålla flera delar som vi inte tar upp i vår genomgång och vara 

fullmatade med information. Det enda detta innebär är att de inte innehåller den 

information vi undersökt och innebär alltså inte att de på något vis är sämre eller mindre 

användbara. Att dra sådana slutsatser skulle kräva en mycket djupare undersökning. Vi 

har på grund av tidsbrist och praktiska aspekter varit tvungna att begränsa oss till ett 

visst antal aspekter som vi tittat närmare på. Resultatet är därmed inte ett försök att ge 

en generell bild av svensk medieplanering utan istället att ge en ögonblicksbild av hur 

det kan se ut och förhoppningsvis väcka frågor för framtida medieplanering. Det är inte 
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omöjligt att de aspekter vi undersökt som delar av medieplanen finns i andra dokument 

som vi inte tittat på. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
  

Forskning ska uppfylla krav på validitet och reliabilitet. Validitet är förmågan att mäta 

det som avsetts att mätas. Validiteten påverkas av flera olika saker, så som intervjuarens 

påverkan på respondenten och luddigt utformade frågor. (Svenning 1999, s. 60f) 

Resultaten måste vara giltiga. (Lantz 2007, s. 10) Reliabilitet innebär att resultaten ska 

vara tillförlitliga. Två undersökningar med samma syfte och metoder ska ge samma 

resultat i samma population om inga förändringar skett i populationen. (Svenning 1999, 

s. 63)  

  

Inom den kvantitativa forskningen finns standardiserade metoder för att mäta validitet 

och reliabilitet men metoderna är svåra att använda inom kvalitativ forskning. (Dalen 

2007, s. 113f) Inom kvalitativ forskning ligger fokus på validitet eftersom kvalitativa 

undersökningar oftast inte gör anspråk på att vara generaliserande utan istället 

exemplifierande. Kraven på reliabilitet är då inte de samma. (Svenning 1999, s. 64) 

Forskarens roll är en viktig faktor som formas tillsammans med respondenten i en 

specifik situation, och detta gör det svårt för en annan forskare att göra samma 

undersökning med samma resultat, d.v.s. att uppnå full reliabilitet. (Dalen 2007, s. 

113ff) 

  

För att uppnå validitet i kvalitativa intervjustudier bör forskaren klargöra sin anknytning 

till studiefenomenet. Intersubjektivitet, d.v.s. att upplevelser och situationstolkningar 

blir gemensamma för forskare och deltagare i studien, stärker validiteten. Ett urval av 

deltagare som ger representativitet och möjlighet till generalisering på det sätt som 

avses i kvantitativa studier är inte möjligt. Istället är det den som tar emot resultaten 

som avgör hur användbara resultaten är för andra situationer. Detta kräver att forskaren 

är noggrann och ger tillräcklig och relevant information. Även metodval måste 

beskrivas noga och intervjuer spelas in på band. Användandet av flera intervjuare kan 

försvaga kvaliteten om inte intervjuarna har samma utbildning och syn på 

genomförandet. Materialet måste vara så fylligt som möjligt, med bra frågor och 

möjlighet till innehållsrika och fylliga svar. Kvaliteten bör säkerställas genom 

provintervjuer och test av teknisk utrustning. Även tolkningen av materialet måste 

kunna valideras i relation till helhetsbilden. Teoretisk validitet uppnås genom att 

samband som belyses kan dokumenteras i materialet och i sammanställning och 

tolkning av detta. (Ibid, s. 113ff)  

  

Vi har ansträngt oss för att uppnå validitet genom att göra intervjuerna tillsammans för 

att minska risken för negativa intervjuareffekter. Vårt mål har också varit att utforma 

lämpliga frågor som inte kan misstolkas. Vi bedömer också att reliabiliteten är hög för 

vår studie, som inte avser att erbjuda generaliseringar. Med andra respondenter från 

andra bibliotek hade antagligen resultatet blivit ett annat, men detta har vi hela tiden 

varit medvetna om och ser det inte som ett problem i uppnåendet av vårt syfte.  

 

 



 

26 

 

4 Presentation av analysmodell 
 

Som vi berättat i föregående kapitel har vi valt att själva utarbeta en modell för att 

analysera det material vi har i form av information från de intervjuer vi genomfört samt 

de skrivna medieplanerna från de bibliotek där våra respondenter arbetar. 

Analysmodellen har vi sammanställt med hjälp av det material vi hittat under 

uppsatsprocessen. För att få den svenska aspekten har vi använt Höglund och Klingberg 

och det internationella materialet kommer från Johnson och van Zijl. Dessa tre källor 

skriver om hur medieplanering bör göras och vad som bör ingå i en medieplan. Vi har 

noterat ett antal aspekter som är viktiga att tänka på gällande medieplaner och samlat 

dessa i en modell som vi kommer att använda för att strukturera vår analys.  

 

Modellen är strukturerad i fyra avdelningar som är kopplade till våra frågeställningar, 

nämligen  

1) planering och skapande  

2) användning 

3) uppföljning  

4) innehåll i en skriven medieplan 

 

4.1 Planering och skapande 
 

Van Zijl tar i sin artikel upp ett flertal viktiga aspekter att tänka på vid utarbetandet av 

en medieplan och vi har valt att fokusera på två av dessa. Den första viktiga aspekten att 

alla som ska implementera planen behöver engageras för att planen ska accepteras och 

vara balanserad. Dessutom ska bibliotekets mål vara tydliga så att målen för planen 

stödjer dessa mål. Utifrån Höglund och Klingbergs funderingar kring kvalitet har vi 

också valt att fokusera på vilka kvalitetsaspekter som diskuterades inför utarbetandet av 

medieplanen. 

 

Vi har alltså valt att undersöka följande: 

 Engagemang hos hela personalen 

 Koppling till mål för biblioteket 

 Diskussioner om kvalitet 

 

4.2 Användning 
 

Van Zijl menar att medieplanen kan användas på flera sätt. Ett sätt är som ett 

planeringsverktyg för att fatta goda och enhetliga beslut. De resurser som tilldelas enligt 

budget måste spenderas med eftertanke eftersom pengarna sällan räcker till allt. Med 

riktlinjer för urval blir beslut om inköp mer enhetliga. Van Zijl pekar på att detta är 

extra viktigt med det mycket stora utbudet av elektroniskt material som finns idag. Ett 

annat användningsområde är som ett urvalsverktyg, vilket kan användas som 

utbildningsmaterial för inköpsansvariga. Även detta ökar enhetligheten i inköpen. 

Dessutom kan planen användas som ett skydd mot påtryckningar då planen kan 
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rättfärdiga de val bibliotekarierna gör. Som ett led i detta kan planen användas för att 

informera utomstående om inriktningen på bibliotekets samling.  

 

Även Johnson pekar på att medieplanen kan användas som ett skydd för tryck utifrån 

och censur. Utformandet kan ge bibliotekarier en möjlighet att tänka igenom frågor om 

åsiktsfrihet. Den ger stöd för att välja bort material och för att gallra genom att beskriva 

urvals- och gallringsprocessen. (Johnson 2009, s. 75f) Medieplanen kan även användas 

som ett sätt att informera personal och det samhälle som biblioteket servar om 

bibliotekets uppdrag, nuläge, prioriteringar och mål. (Ibid, s. 74f) 

 

Detta gör att vi kommer titta på om medieplanen används för följande: 

 Planering av bibliotekets verksamhet – finns mål som ska uppnås och som kan 

mätas? 

 Urval – används planen för att genom riktlinjer för urval av material skapa 

enhetlighet i urvalet? 

 Skydd – uppfattar bibliotekarier att medieplanen ger dem skydd mot 

påtryckningar om inköp och liknande? 

 Information till samhället och personalen – används planen som ett sätt att 

informera samhället och personalen om bibliotekets bestånd och inriktning? 

 

4.3 Uppföljning 
 

Van Zijl konstaterar att sammanställningen av en plan är tidskrävande och att utan 

kontinuerlig uppmärksamhet och revision blir den föråldrad och oanvändbar. För att 

planen ska anses vara användbar bör den ses som praktiska riktlinjer som underlättar 

arbetet. Höglund och Klingberg menar att en medieplan väver samman utvärdering och 

policy, och uppmärksammar både den nuvarande situationen och målet. För att kunna 

säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet måste det finnas mål att relatera till så 

att det går att se vad som fungerat och vad som inte fungerat. Höglund och Klingberg 

menar att varje verksamhetsdel måste ha egna delmål som sedan bryts ner i resultatmål 

som följs upp både löpande och årsvis i en cyklisk process. 

 

Vi har utifrån detta material valt att undersöka: 

 Har någon uppföljning gjorts löpande eller årsvis? 

 Finns tydliga mål som ska uppnås? 

 

4.4 Innehåll i skrivna medieplaner 
 

Utifrån de delar som Höglund och Klingberg samt van Zijl listar i sina skrifter har vi 

valt att titta på om följande delar finns i de undersökta bibliotekens medieplaner: 

 

 Uppdrag och mål  

 Syfte med planen 

 Beskrivning av samhället som biblioteket servar och målgrupper för bibliotekets 

avdelningar 
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 Beskrivning av samlingen som den ser ut nu 

 Beskrivning av hur man vill att avdelningen ska se ut 

 Resursfördelning och finansiering 

 Kriterier för urval och bortval av material 

 Riktlinjer för gallring/omplacering/magasinering 

 Riktlinjer för uppföljning av planen 

 Handlingsplan, både kortsiktig och långsiktig, för avdelningen 
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5 Presentation av empiri 
 

I detta kapitel redogör vi för det material vi samlat in, både via intervjuer och från de 

aktuella bibliotekens medieplaner. Vi inleder med att presentera materialet från 

intervjuerna för att därefter presentera de aktuella medieplanerna. 

 

5.1 Presentation av intervjuer 
 

Här följer tre avdelningar med redovisning av vad informanterna svarat på våra 

intervjufrågor om hur medieplanerna skapats, används och följs upp. Varje avdelning 

inleds med en översiktstabell med korta sammanfattningar av svaren. Därefter finns en 

utförligare redovisning av svaren från respektive bibliotekarie. 
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5.1.1 Planering och skapande 

5.1.1.1 Sammanfattning alla bibliotek 

Frågor Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C 

1. Vilka diskussioner 

föregick utarbetande 

av medieplanen? 

Inte i hela 

personalgruppen, 

eventuellt i 

arbetsgruppen. 

Bara diskussioner 

om kvalitet. 

Diskussioner inom 

de olika arbetslagen. 

2. Hur såg 

medarbetarna och 

övrig personal på det 

hela? 

Positiva. 

Ett bra sätt att lära 

känna sin avdelning. 

Olika inom gruppen, 

vissa positiva, andra 

neutrala och vissa 

negativa. 

Mycket arbete. En 

mycket bra 

genomlysning av 

beståndet. 

3. Vilka 

kvalitetsaspekter 

diskuterades? 

Diskussionen ledde 

till att kvalitets- 

kraven blev mindre 

viktiga. Mer öppna 

för inköpsförslag nu. 

Inte för smalt inte för 

brett, öppna för 

inköpsförslag. 

Ingen förändring pga 

medieplaneringen. 

Följer mediepolicyn. 

4. Finns någon 

bakomliggande 

urvalsfilosofi? 

Vi har en 

inköpspolicy. Den är 

bred och inte så 

styrande, men bra 

stöd. 

Inget nedtecknat 

men allmänna 

värderingar om 

olämpligt material. 

Bred mediepolicy. 

5. Har biblioteket 

mål för 

verksamheten och 

hur är medieplanen 

kopplad till dem? 

Vi har en plan, som 

kopplas till 

bokinköpen. 

Vi har biblioteks-

plan, men den är inte 

kopplad till 

medieplanen. 

Kommunens 

kulturpolitiska 

program. 

Nämndens uppdrag 

för biblioteks-

verksamheten. 

6. Hur går ni till 

väga? Hur tas planen 

fram? 

Arbetsgrupp (6-7 st) 

arbetade med planen. 

Arbetsgruppen tog 

fram mall – enskilda 

fick analysera resp 

avdelning. 

Genomgång av varje 

signum – blev ett för 

omfattande arbete. 

Respektive 

stadsdelsbibliotek 

använder gemensam 

mall. 

7. Gjorde ni översyn 

av kommunen? 

Statistik inhämtades 

från 

kommunkontoret, 

ingen omfattande 

diskussion av den i 

personalgruppen. 

Demografisk 

översyn.  

 

Noggrann 

kartläggning av 

stadsdelarna. 

8. Gjordes 

kartläggning av 

verksamhets- och 

resursfördelning? 

Vi har ingen 

planerad 

resursfördelning. 

Ej kartläggning av 

resursfördelning. 

Resursfördelningen 

diskuterades efteråt. 
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5.1.1.2 Bibliotek A 

Personalen på bibliotek A var redan i början av medieplaneringen positivt inställda till 

att utarbeta en medieplan och såg det som ett bra sätt att lära känna sin avdelning. En 

arbetsgrupp på 6-7 personer förberedde arbetet med medieplanen genom att göra en 

mall med frågor till varje signum, som sedan varje fackbevakare använde för att göra en 

analys av sin avdelning. Bibliotekarie A deltog inte i denna arbetsgrupp. Inga 

diskussioner i personalgruppen föregick utarbetandet av medieplanen. Fördes det 

diskussioner så skedde det i den arbetsgrupp som förberedde arbetet. Under arbetet 

fördes vissa kvalitetsdiskussioner som inte direkt men med tiden lett till en ökad 

öppenhet för inköpsförslag.  Bland det som påverkade medieplaneringen nämner 

bibliotekarie A inköpspolicyn. Den är bred och väldigt öppen, men fungerade som ett 

stöd vid medieplaneringen och är även ett stöd i det dagliga arbetet. Däremot fanns 

ingen planerad resursfördelning att ta hänsyn till i medieplanen. Statistik om kommunen 

inhämtades från kommunkontoret, men uppgifterna i statistiken diskuterades inte i 

personalgruppen.  

 

5.1.1.3 Bibliotek B 

På bibliotek B genomfördes medieplaneringen genom en ambitiös genomgång av varje 

avdelning, en genomgång som nu efteråt känns allt för omfattande. Det gjordes också en 

demografisk kartläggning av kommunen. De diskussioner om kvalitet som fördes under 

medieplaneringen påverkade inte kommande inköp så mycket. Visserligen strävar man 

efter en viss nivå, men urvalet ska varken vara för smalt eller för brett. I slutänden köper 

man ändå mycket på efterfrågan, oavsett medieplanen. Det finns en urvalsfilosofi som 

innebär att pornografiskt och rasistiskt material och liknande inte köps in, men 

bibliotekarie B vet inte om dessa värderingar finns nedtecknade någonstans. Den 

biblioteksplan som finns är rätt allmänt hållen och medieplanen är inte direkt kopplad 

till den. Inte heller fanns det någon uttalad resursfördelning som påverkade 

medieplaneringen. Engagemanget för medieplanen varierade inom gruppen, men 

deltagandet var obligatoriskt.  

 

5.1.1.4 Bibliotek C 

Under medieplaneringen på bibliotek C fanns flera dokument som låg till grund för den 

färdiga medieplanen. Framför allt bibliotekets mediepolicy som innehåller allmänna 

riktlinjer för hur beståndet ska utformas, men där står också att stor hänsyn ska tas till 

låntagarnas önskemål. Även det kulturpolitiska programmet och kommunens uppdrag 

för biblioteksverksamheten påverkade medieplanen. I medieplaneringen använder 

kommunens bibliotek en gemensam mall, som ska leda till att man får en bra översikt 

av alla bibliotek. Man gör också en noggrann kartläggning av befolkningsstatistiken i de 

olika kommundelarna. 
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5.1.2 Användning 

5.1.2.1 Sammanfattning alla bibliotek 

Frågor Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C 

9. Vilka fördelar 

med att ha en 

medieplan ser du? 

Bra sätt att bli 

medveten om vad 

man har och hur det 

används. 

Stöd vid inköp. 

Medförde ändrat 

arbetssätt (indelade i 

ämnesgrupper).  

Mer 

ämneskännedom. 

Ordentlig 

genomgång där man 

pratar igenom 

frågorna. 

10. Nackdelar? Man kan ev. bli för 

beroende. (Måste 

ändå tänka själv.) 

Inga nackdelar. För mycket arbete. 

11. Hur viktig anser 

du att 

medieplanering är i 

ert arbete? 

Verkligen viktigt 

arbete. 

Det ändrade 

arbetssättet (som 

blev en följd av 

medieplaneringen) 

har varit viktigt. 

Löpande uppföljning 

viktigare. 

12. Hur används den 

färdiga planen? 

Märker man av den i 

det dagliga arbetet? 

Bra info till 

nyanställda. 

Har gett ökad 

medvetenhet om 

beståndet. 

Länge sedan någon 

tittade i den. 

Bra att ha 

medieplanen i 

ryggen. 

Ökad medvetenhet. 

13. Har 

medieplaneringen 

accepterats av 

biblioteks-

personalen? 

Ja, den har ändrat 

vårt sätt att köpa in. 

Vi har den i 

bakhuvudet. 

Uppskattar 

arbetssättet 

(ämnesgrupperna). 

Ja. 

14. Hur engagerade 

är 

bibliotekspersonalen 

i medieplaneringen? 

Arbetsgruppen mest 

engagerad. 

Engagemang – ja 

(mer eller mindre). 

Alla fick samma 

utbildning. 

Mycket. 

15. Är medieplanen 

ett stöd kring:  

gallring? 

anskaffningssätt? 

nivå?  

fjärrlån? 

Gallring - ja. 

Anskaffningssätt - 

nej. 

Nivå – i viss mån 

(styrs mest av 

inköpsförslag). 

Främst gallring. 

Även 

anskaffningssätt, 

nivå och fjärrlån. 

Ja. 

 

5.1.2.2 Bibliotek A 

På bibliotek A tycker den intervjuade bibliotekarien att medieplanering är ett viktigt 

arbete. Det ger en medvetenhet om vad man har för böcker och hur de används. 

Medieplanen fungerar framför allt som ett stöd vid gallring, men även vid inköp. Den 

enda nackdelen kan vara att man kan bli för beroende av den, istället för att tänka själv. 

Den färdiga planen används inte dagligen, men alla känner till den och den finns som ett 

stöd hela tiden. Den är till exempel mycket bra att använda som information till 

nyanställda. Medieplanen, med fakta om vad som efterfrågas, har också påverkat 
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bibliotekariernas sätt att köpa in. De som var med i arbetsgruppen var de som var mest 

engagerade till att börja med, men ganska snart blev hela personalen involverad – och 

engagerad. 

 

5.1.2.3 Bibliotek B 

Bibliotekarie B tyckte att det viktigaste med medieplaneringen var det ändrade 

arbetssätt som den ledde fram till. Numer är personalen indelad i ämnesgrupper, vilket 

ger bättre ämneskännedom. Det har bland annat lett till att man blivit mer kritisk till vad 

man köper in. Ändrat arbetssätt och ändrat tankesätt har bara varit positivt, 

bibliotekarien ser inga nackdelar med medieplanering. På bibliotek B är det nog inte 

någon som har tittat i medieplanen på länge, men arbetsgruppen verkar uppskatta att ha 

den i ryggen. Det område där den ger mest stöd är gallring, men den är även ett stöd i 

diskussionerna kring nivå, fjärrlån och anskaffningssätt. Medieplanen arbetades 

ursprungligen fram av en anställd, men hela personalgruppen har därefter fått samma 

utbildning och alla är engagerade – mer eller mindre. 

 

5.1.2.4 Bibliotek C 

Den tredje bibliotekarien, bibliotekarie C, tycker att det bästa med medieplanering är att 

man får en ordentlig genomgång och pratar igenom mediefrågorna, och att det sämsta är 

att det krävs mycket arbete för att genomföra. En löpande uppföljning med en 

övergripande plan som grund skulle kunna vara bättre. När planen är färdig har 

personalen fått en ökad medvetenhet om hur det ser ut, och man har fått svart på vitt om 

en del som man inte visste förut. Samtidigt rullar ofta det dagliga arbetet på som vanligt. 

Medieplanering har accepterats av personalen och de är mycket engagerade i det 

arbetet. 
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5.1.3 Uppföljning 

5.1.3.1 Sammanfattning alla bibliotek 

Frågor Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C 

16. Hur arbetar ni 

med utvärdering och 

uppföljning? 

Vi gör en 

uppgradering nu, för 

första gången. 

I början: två 

medieplanerings-

förmiddagar per år 

för att utveckla 

medieplanen. 

Inte på de sista 1-1,5 

åren. 

Ny plan ska göras 

2010. 

 

17. Gjordes 

mätningar av 

nyckeltal etc. innan? 

Fortsatta mätningar? 

Innan – ja. 

Inte fortsatt. 

Nya versionen görs 

likadan, för att 

nyckeltalen ska 

kunna jämföras med 

de gamla. 

Innan – ja, samt ca 

ett år efter 

medieplanen. 

I år – en del. Men de 

kan inte jämföras 

med de gamla. 

Nästa år – börja om 

med nya nyckeltal. 

Innan – ja. 

Följer upp 

reservationsköer. 

18. Finns det något 

som saknas i er 

medieplan?  

En metod-

beskrivning. Det 

skulle underlätta 

uppgradering. 

Vid revideringen 

kommer saker läggas 

till men det är ännu 

oklart vad, förutom 

en gallringsplan. 

Gemensam plan för 

alla mindre 

bibliotek. 

19. Kan man 

vidareutveckla 

medieplaneringen 

och i så fall hur? 

Analysen per signum 

behöver förändras. 

En del är ointressant 

– medieplanen kan 

göras kortare. 

Förenkla. Förenkla. För 

omfattande idag. 

20. Kan man mäta 

vilka effekter som 

följer? Vilka effekter 

har ni i så fall sett? 

Inte gjort någon 

grundlig mätning. 

Vissa beräkningar 

kan göras. 

Känsla: ”inte sämre i 

alla fall”. 

Av mätningarna 

innan och kort efter 

medieplaneringen 

framkom att inga 

stora skillnader i 

utnyttjandegrad 

skett. 

Kan mätas i form av 

gallring och förvärv. 

 

5.1.3.2 Bibliotek A 

Bibliotekarie A berättade att de på deras bibliotek nu för första gången håller på med en 

uppgradering av medieplanen. Planen skapades 2005 och en uppgradering görs alltså 

nu, 2009-2010, för första gången. Innan sammanställningen 2005 gjordes mätningar av 

olika nyckeltal, men dessa mätningar har inte gjorts om igen förrän nu. Den nya 

versionen av medieplanen görs utifrån samma nyckeltal för att en jämförelse ska kunna 

göras. Det som bibliotekarien saknar i den gamla medieplanen är en metodbeskrivning 

så att det nu vid uppgraderingen skulle vara lättare att göra om arbetet på samma sätt. 

Det som kommer att förändras är att medieplanen kommer att kortas ner. Någon 
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genomgång av kommunens befolkningsunderlag kommer inte att göras. De uppgifterna 

finns i andra dokument, och medieplanen kommer att inriktas framför allt på medierna. 

Analysen per signum behöver förändras. Någon mätning av resultatet av 

medieplaneringen har inte gjorts men bibliotekariens känsla är att det i alla fall inte 

blivit sämre.  

 

5.1.3.3 Bibliotek B 

Bibliotekarie B berättade att de inledningsvis, efter att medieplanen färdigställts 2006, 

hade två medieplansförmiddagar per år för att utveckla medieplanen, men att detta inte 

blivit av under de senaste ett till ett och ett halvt åren. Mätningar av olika nyckeltal 

gjordes innan medieplanen gjordes samt kort därefter, men har inte gjorts efter det. I år 

har en del mätningar gjorts men på grund av samarbete med andra bibliotek kring 

katalogen kan inte samma uppgifter fås fram och alla nyckeltal blir därför inte 

jämförbara. Istället planerar man att nästa år göra helt nya mätningar och därefter följa 

upp dem löpande. Den förändring som kommer att göras i medieplanen är att den bör 

kunna förenklas. Den genomgång av varje avdelning som gjordes vid skapandet av 

medieplanen upplevs som alltför omfattande. En delvis reviderad medieplan finns. Den 

nya medieplanen kommer att bli mer av en handlingsplan för personalen och där 

kommer en gallringsplan att inkluderas. Antagligen kommer ytterligare delar läggas till 

med det är i dagsläget inte klart vad det kan bli utan får visa sig under 

revideringsarbetet.  

 

5.1.3.4 Bibliotek C 

Även bibliotekarie C berättar att en uppföljning är på gång – en ny medieplan ska göras 

under 2010. Den uppföljning man i övrigt gör löpande är att man följer upp 

reservationsköer. Mätningar av nyckeltal gjordes innan medieplanen sammanställdes, 

men den uppföljning man gjort sedan dess är just uppföljningen av reservationsköerna. 

Det bibliotekarien upplever saknas i medieplanen är en gemensam plan för kommunens 

bibliotek, det vill säga en kommunövergripande kartläggning, och detta kommer man att 

försöka åtgärda i den nya planen som ska tas fram. Man kommer även att förenkla 

planen eftersom den är för omfattande idag. Några mätningar av medieplanens effekter 

har inte gjorts, men bibliotekarien hoppas att medieplanen kan vara ett stöd i gallringen 

eftersom det är en uppgift som många tycker är svår.  

 

5.2 Presentation av skrivna medieplaner 
 

Här finns en redovisning av innehållet i de tre bibliotekens medieplaner. 

 

5.2.1 Bibliotek A 

Medieplanen för bibliotek A börjar med en inledning av bibliotekschefen där hon 

skriver om varför biblioteket valt att göra en medieplan. Inledningen tar även upp de 

prioriteringar som biblioteket enligt biblioteksplanen ska göra. Litteraturförmedling och 

läsfrämjande arbete är ett av de mest angelägna uppdragen. Prioriterade grupper är barn, 

ungdomar, funktionshindrade och invandrare. Hänsyn ska också tas till de studenter 
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som finns i kommunen. En särskild satsning ska också göras för att bygga upp 

medietjänster för nystartade företag. Tillgången till det lokalhistoriska materialet ska 

utvidgas. Elektroniskt material ska vara en integrerad del av det totala mediebeståndet.  

 

Efter denna inledning följer en genomgång av statistik över kommunens befolkning, 

kommunens inkomster och utgifter, arbetsmarknad, skolor och äldreomsorg.   

 

En generell beskrivning av biblioteksverksamheten i kommunen följer sedan, där det 

finns en redogörelse för filialer och skolbibliotek, samt nyckeltal för besök, besök i 

förhållande till utlån och utlån i förhållande till besök. 

 

Därefter följer en redovisning av varje avdelning. Inom varje signum anges följande tal: 

Bestånd, utlån, utnyttjandegrad samt procent nya böcker i öppen hylla. Därefter 

beskrivs avdelningen i löpande text utifrån åtta rubriker: 

 Hur ser avdelningen ut just nu? 

 Vad ska avdelningen innehålla? 

 Nivåer/språk 

 Vilka är målgrupperna/användarna? 

 Nuvarande/nya inköpskanaler 

 Hur gamla får böckerna bli i öppen hylla? 

 Kan de omplaceras, magasineras, utrangeras eller skickas till depån i Umeå? 

 Utveckling 

Även skönlitteratur ingår i redovisningen, men där och i redovisningen för Lättläst, Stor 

stil, Unga vuxna, CD-böcker, Kassettböcker, Skolspråk och Invandrarlitteratur har 

rubriken Nivå/språk tagit bort liksom Hur gamla får böckerna bli i öppen hylla och Kan 

de omplaceras, magasineras, utrangeras eller skickas till depån i Umeå. Istället finns 

rubriken Principer för placering – öppen hylla, magasinering, gallring. 

 

Som bilaga finns en sammanställning av nyckeltal för facklitteratur och skönlitteratur. 

 

5.2.2 Bibliotek B 

Medieplanen för bibliotek B inleds med en redogörelse för syfte och mål med 

medieplanen. Syftet är att få en så god överensstämmelse som möjligt mellan behoven 

hos bibliotekets målgrupp och bibliotekets bestånd. Där konstateras också att även om 

målgruppen främst är invånarna i kommunen så ingår biblioteket i ett sammanhang, 

nationellt och internationellt, och kan därför nå många fler människor än de som 

kommer till bibliotekets lokaler. Målet med medieplanen är att genom en 

medieplanering i så hög grad som möjligt uppfylla det som fastslås i de måldokument 

biblioteket har att arbeta efter.  

 

Därefter berättar medieplanen att alla facklitteraturavdelningar genomgår en översyn av 

storlek, ålder, utlån och utnyttjandegrad. Översynen omfattar även referensavdelningen 

och nätresurser. En översyn bör även göras för skönlitteratur, avdelning L, lättläst, AV-

media, tidningar/tidskrifter och avdelningen för barn och ungdom. Man konstaterar 

också att medieplanen bör revideras minst en gång per år. Därefter redovisas ett antal 

frågor som bör sättas i fokus i framtiden. 
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Huvuddelen av medieplanen utgörs därefter av en genomgång av varje avdelning inom 

facklitteraturen. De rubriker som detta görs med hjälp av är: 

 Hur ser avdelningen ut just nu? 

 Målgrupper 

 Vad ska avdelningen innehålla? 

 Vilken nivå ska medierna vara på? 

 Vilket förhållande har avdelningen till det övriga biblioteket, andra avdelningar? 

 Hur anskaffar vi medierna? 

 Hur gamla får de bli? 

 Kan de omplaceras, magasineras, gallras? 

 Skiljer sig avdelningarna på Hb, filial, skolbibliotek? 

 Vad kan fjärrlånas? 

 Vad behöver göras nu, det närmaste året? Hur kommer avdelningen att 

utvecklas? 

 

Redovisningen görs i löpande text utom under den första rubriken, där det förutom en 

beskrivning i löpande text finns nyckeltal för utgivning, inköpta böcker, bestånd, utlån 

och utnyttjandegrad. Under rubriken Vad ska avdelningen innehålla?, redogörs även för 

nätresurser som är lämpliga för avdelningen.  

 

5.2.3 Bibliotek C 

Medieplanen för bibliotek C saknar inledning och allmän information. Istället börjar 

den direkt med en genomgång av beståndet på barn- och ungdomsavdelningen. Där 

redovisas material under följande rubriker: 

 Hur ser avdelningen ut idag? 

 Vem ska avdelningen rikta sig till? 

 Vad ska avdelningen innehålla? 

 Vilken nivå ska medierna ligga på? 

 Vilket förhållande har avdelningen till det övriga biblioteket? 

 Hur anskaffar vi medierna? 

 Hur gamla får böckerna bli? 

 Kan böcker omplaceras, magasineras eller utrangeras? 

 Länsbibliotekets kompletteringsansvar? 

 Vad behöver göras med avdelningen nu? 

 Hur kommer avdelningen att utvecklas? 

 

Redovisningen görs i löpande text med uppgifter om utnyttjandegrad och bestånd 

angivet.  

 

Därefter följer en redovisning av facklitteraturen. I den första delen finns rubrikerna: 

 Nuvarande status 

 Vem ska avdelningen rikta sig till? 

 Vad ska avdelningen innehålla?  

 Nivå 

 Magasin – gallring 

 Åtgärder 
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 Inköpskanaler 

 Hur kommer avdelningen att utvecklas? 

 

Dessa rubriker varierar därefter genom medieplanerna beroende på avdelning. Alla 

rubriker finns inte med för alla avdelningar. Redovisningen görs i löpande text med 

uppgifter om beståndets ålder och utnyttjandegrad samt ibland även bestånd och 

nyförvärv. Skillnaderna i uppgifter och rubriksättning tycks bero på att olika arbetslag 

med ansvar för olika avdelningar arbetat fram redovisningen av sina avdelningar. Detta 

tycks inte ha skett utifrån specifika ramar utan ett visst mått av flexibilitet har funnits. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel jämför vi det material från intervjuerna och från de skrivna 

medieplanerna vi samlat in med analysmodellen vi sammanställt. 

 

6.1 Analys av intervjuer 
 

Här följer en analys av intervjusvaren jämförda med analysmodellen. I respektive 

avdelning har vi sammanställt svaren från alla tre biblioteken. 

 

6.1.1 Planering och skapande 

Det som verkar vara gemensamt för de tre biblioteken är att man gjort ett ambitiöst och 

omfattande arbete med medieplanering, med avdelningsvisa genomgångar. På alla tre 

biblioteken är också inköpsförslagen viktiga, och det mesta som efterfrågas köps in. Det 

verkar alltså inte som att medieplanen styr inköpen mer än låntagarna. Medieplanen 

verkar dock vara ett relativt fristående dokument, utan direkt koppling till bibliotekens 

övriga måldokument och även utan koppling till den ekonomiska planeringen. Av de 

intervjuer vi genomfört får vi åtminstone den uppfattningen. Det är ändå tänkbart, och 

känns för oss även troligt, att ekonomiska hänsyn har tagits i de förslag till utveckling 

av respektive avdelning som formulerats, men det framgår inte av medieplanerna eller 

av intervjuerna. 

 

De arbetsgrupper som förberett medieplanerna har skött samordning och planering, och 

t.ex. gjort vissa mallar. Därefter har övriga personalen arbetat vidare med mallarna. 

I de genomförda intervjuerna framgick att personalen varit mycket engagerad vid 

skapandet av planen. Det verkar naturligtvis också vara så att ju mer delaktig man varit 

ju mer positiv är man. Vid bibliotek A var t.ex. de som var med i arbetsgrupper för 

medieplanering mer engagerade än de som fick enskilda uppgifter av arbetsgruppen.  

De intervjuade är ju alla centrala personer vad avser medieplanering och de har 

följaktligen själva ett stort engagemang för medieplanering. Svaren skulle kanske se 

annorlunda ut vid en utförlig enkät hos hela personalen, men det ligger utanför den här 

undersökningens avgränsningar. 

 

Slutligen, en jämförelse med våra frågor i analysmodellen, här sammanfattad för alla tre 

biblioteken: 

 Engagemang hos hela personalen? 

En stor del av personalen har varit delaktig och engagerad. 

 Koppling till mål för biblioteket? 

Medieplanerna är inte direkt kopplade till bibliotekens mål. 

 Diskussioner om kvalitet? 

Kvalitetsdiskussionerna var inte omfattande utan biblioteken är öppna för 

inköpsförslag, vilka styr inköpen mer än medieplanen. 
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6.1.2 Användning 

På alla tre biblioteken är man övervägande positiva till medieplanerna, och detta gäller 

både de intervjuade bibliotekarierna och övrig personal. De enda nackdelarna som 

nämns är att det finns en risk för att man blir för beroende av medieplanen (bibliotekarie 

A) samt att det innebär alldeles för mycket arbete att ta fram en medieplan (bibliotekarie 

C). Den färdiga medieplanen, som man visserligen inte tittar i så ofta, fungerar som ett 

stöd, framför allt vid gallring men även vid inköp. Ett område där man har stor nytta av 

medieplanen, som framför allt bibliotekarie A pratar om, är att den fungerar bra som 

information till nyanställda. Även för övriga personalkategorier verkar 

sammanställningarna av hur avdelningarna ser ut nu vara värdefulla.  

 

De riktlinjer som formulerats i medieplanerna, om inköp och gallring, är inte så 

detaljerade. Det finns många andra faktorer som påverkar framförallt inköpen, men vid 

de tre biblioteken uppskattar man ändå att ha medieplanen som ett stöd. Kanske något 

att ta till i tveksamma fall och att luta sig mot för att hålla en viss linje i inköpsfrågor. 

Det mest positiva verkar dock inte vara den färdiga medieplanen, utan alla tre 

bibliotekarierna framhåller arbetet med att ta fram den. Arbetet med medieplanen leder 

till medvetenhet om det egna beståndet och hur det bör hanteras. 

 

Slutligen, en jämförelse med våra frågor i analysmodellen, här sammanfattad för alla tre 

biblioteken: 

 Planering av bibliotekets verksamhet – finns mål som ska uppnås och som kan 

mätas? 

I medieplanerna finns mest allmänna formuleringar om framtiden. Inte så 

mycket konkret och mätbart. 

 Urval – används planen för att genom riktlinjer för urval av material skapa 

enhetlighet i urvalet? 

Personalen upplever medieplanen som ett stöd vid inköp, men styrs inte av den. 

 Skydd – uppfattar bibliotekarier att medieplanen ger dem skydd mot 

påtryckningar om inköp och liknande? 

Medieplanen spelar inte den rollen, men behovet verkar inte heller finnas. 

 Information till samhället och personalen – används planen som ett sätt att 

informera samhället och personalen om bibliotekets bestånd och inriktning? 

Arbetet med medieplanen gav kunskap och medvetenhet om beståndet, till 

personalen. Däremot används inte planen för att informera omgivningen. 

 

6.1.3 Uppföljning 

Det som är gemensamt för alla tre biblioteken är att ingen kontinuerlig uppföljning 

gjorts av medieplanerna efter att de skapades. Bibliotekarie B berättade att de på hennes 

bibliotek inledningsvis haft medieplaneringstid två förmiddagar per år, men att detta nu 

inte skett på ett till ett och ett halvt år. Bibliotekarie A och C hade ingen uppföljning av 

medieplanerna att berätta om, men sa att det nu är på gång, båda planerar att ha en ny 

medieplan klar under 2010. Bibliotekarie B berättade att de på hennes bibliotek har 

påbörjat en revidering av medieplanen men stött på problem med statistiken. Eftersom 

uppföljning inte gjorts kontinuerligt har bibliotekarierna heller inget mått på om 

medieplanen påverkat nyckeltalen. Ytterligare en gemensam nämnare är att alla tre 

bibliotekarierna tycker att den nya medieplanen bör göras enklare än den befintliga. 



 

41 

 

Bibliotekarie C säger också att den nya planen kommer vara mer kommunövergripande 

jämfört med den tidigare som endast gällde huvudbiblioteket.  

 

Inför intervjuerna om medieplaner förväntade vi oss att få höra om mätningar och 

jämförelser med uppsatta mål, som visade hur bra (eller dåliga) medieplanerna var. 

Sådana mätningar har vi inte alls funnit på de tre biblioteken. Trots det är man 

övervägande nöjd med medieplanerna och tycker att de varit till stor nytta. Det hänger 

förmodligen mycket ihop med att alla bibliotekarierna tycker att arbetet med 

medieplanen gav så mycket. Den största nyttan verkar alltså arbetet med planen ha gjort 

- inte själva slutresultatet. Medieplanen blev bra och användbar, men störst nytta gjorde 

medieplaneringen. 

 

Slutligen, en jämförelse med våra frågor i analysmodellen, här sammanfattad för alla tre 

biblioteken: 

 Har någon uppföljning gjorts löpande eller årsvis? 

Den uppföljning som har gjorts har inte varit omfattande, och inte regelbunden. 

 Finns tydliga mål som ska uppnås? 

Nej, i medieplanerna finns inga mätbara mål. 
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6.2 Analys av skrivna medieplaner 
 

Här följer en analys av vad vi sett i de skrivna medieplanerna. Först finns en 

sammanfattning i tabellform med alla medieplaner jämförda med analysmodellen. 

Därefter följer lite mer om varje enskilt biblioteks medieplan. 

 

6.2.1 Sammanfattning alla bibliotek 

Innehåll enligt 

analysmodell 

Medieplan A Medieplan B Medieplan C 

Uppdrag och mål. Delvis. Delvis. Saknas. 

Syfte med planen. Delvis. God 

överensstämmelse 

mellan bestånd och 

målgruppens behov. 

Saknas. 

Beskrivning av 

samhället som 

biblioteket servar 

och målgrupper för 

bibliotekets 

avdelningar. 

Utförligt.  

Fakta om 

kommunen och 

befolkningsstatistik. 

Målgrupp per 

avdelning. 

Inget om samhället 

runtom, däremot 

målgrupper per 

avdelning. 

Inget om samhället 

runtom, däremot 

målgrupper per 

avdelning. 

Beskrivning av 

samlingen som den 

ser ut nu. 

Kort allmän 

formulering och 

utnyttjandegrad per 

avdelning. 

Noggrann 

beskrivning, 

inklusive 

utnyttjandegrad per 

avdelning. 

Beskrivning med 

flera olika 

nyckeltal, som 

varierar mellan 

avdelningarna. 

Beskrivning av hur 

man vill att av-

delningen ska se ut. 

Allmänna 

formuleringar, men 

inga nyckeltal. 

Ingen konkret 

målbild, men vissa 

önskemål. 

Idéer och tankar om 

respektive 

avdelnings framtid. 

Resursfördelning 

och finansiering. 

Saknas. Saknas. Saknas. 

Kriterier för urval 

och bortval av 

material. 

Kriterier för nivå, 

språk och 

inköpskanal. 

Saknas. Saknas. 

Riktlinjer för 

gallring/ 

omplacering/ 

magasinering. 

Vissa principer för 

gallring, 

omplacering och 

magasinering. 

Blandat vaga och 

detaljerade 

beskrivningar om 

gallring, 

omplacering och 

magasinering. 

Generella 

formuleringar om 

gallring för vissa 

avdelningar. 

Riktlinjer för 

uppföljning av 

planen. 

Saknas. När planen ska 

revideras – men inte 

hur. 

Saknas. 

Handlingsplan, 

både kortsiktig och 

långsiktig, för 

avdelningen. 

Kort plan per 

avdelning – utan 

tydligt 

tidsperspektiv. 

Plan per avdelning, 

för det närmaste 

året. 

Plan för vissa 

avdelningar. 
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6.2.2 Bibliotek A 

I bibliotek A:s medieplan finns information om syftet med medieplanen, nämligen att 

utgöra ett stöd i det dagliga inköpsarbetet samt vara ett levande arbetsverktyg. Där 

redogörs även för de prioriteringar som ska göras enligt biblioteksplanen, men 

medieplanen kopplas inte uttalat till dessa prioriteringar. Det är därmed ingen utförlig 

information om uppdrag, mål och syfte som medieplanen tillhandahåller. Där finns viss 

information om vad biblioteket som helhet strävar mot, men inte hur medieplanen är ett 

verktyg för detta. 

 

Avsnittet som beskriver det omgivande samhället är mycket utförligt, och innehåller 

dels statistik om själva kommunen med fakta om ekonomi, barnomsorg, skolor och 

äldreomsorg, dels befolkningsstatistik med åldrar, sysselsättning, inkomst, födelseland 

mm. 

 

För varje biblioteksavdelning finns en kort beskrivning av målgruppen för avdelningen, 

med kategorier som pedagoger, invandrare, högskolestuderande och bred allmänhet. 

 

Nuläget beskrivs per avdelning med både en kort allmän formulering och med fakta om 

utnyttjandegraden för avdelningen och ibland för underavdelningar. 

 

Hur avdelningen bör se ut i framtiden finns beskrivet för så gott som varje avdelning 

och för vissa underavdelningar. Beskrivningen består oftast av några meningar med 

allmänna formuleringar, och i några fall med särskilda kategorier omnämnda, men inga 

nyckeltal eller andra detaljer. 

 

Bibliotekets ekonomi beskrivs inte i medieplanen, varken hur finansieringen sker eller 

hur resurserna fördelas. Däremot finns en kort beskrivning av hela kommunens intäkter 

och utgifter i beskrivningen av det omgivande samhället. 

 

Bland urvalskriterier för inköp finns vissa beskrivningar per avdelning. Det som är 

beskrivet är: 

 nivå, t.ex. populärvetenskapligt, akademisk nivå, inte högskolenivå 

 språk, t.ex. andelen engelskspråkigt 

 inköpskanal, t.ex. Btj, AdLibris och antikvariat. 

 

Vissa gallringsprinciper finns beskrivna per avdelning. Det finns riktlinjer för hur gamla 

böckerna som står framme får vara inom respektive avdelning. Dessutom finns 

dokumenterat i vilken omfattning äldre böcker på de olika avdelningarna bör 

omplaceras och magasineras. 

 

För varje avdelning finns en kort plan för hur avdelningen ska utvecklas. För vissa 

avdelningar finns planer för vilken typ av inköp man ska satsa på, för andra vilken typ 

av gallring som bör genomföras och för vissa finns planer för hur kommande 

förändringar ska utredas. 
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Det som saknas i den här planen är inte fakta och framtidsplaner, men däremot 

tidsplaner och tankarna om själva planen. Information om när och hur den ska följas 

upp och uppdateras saknas också. Däremot finns en hel del skrivet om respektive 

avdelning. Både om nuläge och framtid, och bara genom att läsa medieplanen får man 

en bra inblick i hur det ser ut på det här biblioteket. 

 

6.2.3 Bibliotek B 

I bibliotek B:s medieplan finns ett syfte redovisat, att få en så god överensstämmelse 

som möjligt mellan behoven hos bibliotekets målgrupp och bibliotekets bestånd. 

Inledningsmeningen innehåller formuleringen ”den målgrupp vi har i uppdrag att arbeta 

för” (Medieplan B, s. 2) och på så sätt klargörs delvis bibliotekets uppdrag. Målet med 

medieplaneringen är att med en genomtänkt medieplan i så hög grad som möjligt 

uppfylla det som fastslås i de måldokument som finns, och här refererar medieplanen 

till Unescos folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen och lokala mål- och styrdokument. 

Vilka mål som fastslås i dessa dokument klargörs inte. Bibliotekslagen och Unescos 

folkbiblioteksmanifest fastställer troligtvis inga mätbara mål eftersom det skulle bli för 

detaljerat, men ingen upplysning finns om huruvida de lokala dokumenten innehåller 

mätbara mål.  

 

Ingen beskrivning av samhället som biblioteket servar finns i medieplanen.  

 

Inventeringen av varje avdelning innehåller en bedömning av vilka målgrupper som 

respektive avdelning vänder sig till (t.ex. en intresserad allmänhet, studerande från 

högstadiet och uppåt, kommunens pedagoger) men medieplanen presenterar ingen 

ytterligare information om i vilken utsträckning denna målgrupp finns i bibliotekets 

närhet. 

 

Varje avdelnings dagsläge beskrivs noggrant, med uppgifter om antal inköpta böcker, 

bestånd, utlån och utnyttjandegrad. På vissa avdelningar finns även uppgifter om 

utnyttjandegraden för en del underavdelningar. 

 

Ingen direkt beskrivning av hur man vill att avdelningarna ska se ut finns, men däremot 

klargörs önskemålen i de planer som beskrivs. Där beskrivs exempelvis önskemål om 

ökad gallring, mer fokus på nya upplagor, förslag på nätresurser. Någon konkret 

målbild, i stil med önskat antal böcker och utnyttjandegrad, finns inte, men medieplanen 

specificerar för varje avdelning vad avdelningen ska innehålla, t.ex. översiktliga verk 

inom ett specifikt område, uppslagsverk. 

 

Något ställningstagande till resursfördelning och finansiering finns inte alls. 

Överhuvudtaget görs ingen referering till budget. 

 

Inte heller finns några riktlinjer för vad som ska köpas in, utöver de övergripande 

kategorier som varje avdelning ska innehålla. Inga kriterier som kan användas vid inköp 

finns, och inte heller vilka typer av material som ska väljas bort.  

 

För varje avdelning finns uppgifter om gallring, omplacering, magasinering och lämplig 

ålder på materialet. Uppgifterna är dock i vissa fall vaga, t.ex. att avdelningen ska vara 
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fräsch, medan det på andra stället blir mer specifikt ”svårt att säga generellt, minns en 

tumregel om 5 år”. (Ibid., s. 42) Riktlinjer för vad som ska magasineras och gallras 

finns för varje avdelning, mer eller mindre detaljerat utifrån vad som anses lämpligt för 

just denna avdelning. 

 

Det finns ingen avdelningsvis uppdelad plan för uppföljning av planen, men däremot 

nämns det inledningsvis att medieplanen bör revideras minst en gång per år. Hur denna 

revidering ska genomföras specificeras inte och inte heller vem som är ansvarig för att 

revideringen görs. 

 

För varje avdelning anges vad som ska göras det närmaste året och hur avdelningen 

kommer att utvecklas, vilket blir en handlingsplan. 

 

Inriktning för gallring/omplacering/magasinering redovisas för varje avdelning, men 

inte alltid på detaljnivå utan mer som generell inriktning, så som att gallring behövs och 

att avdelningen ska förnyas. Med ett specifikt material i handen är det tveksamt om 

bibliotekarierna på bibliotek B får stöd av medieplanen i sina gallringsbeslut. 

 

6.2.4 Bibliotek C 

Bibliotek C:s medieplan saknar såväl syfte som uppdrag och mål. Ingen förklaring ges 

till varför medieplanen utarbetats och inte heller finns någon information om 

bibliotekets uppdrag och mål. Ingen beskrivning av samhället som biblioteket servar 

finns. Däremot anges målgrupper för varje avdelning, t.ex. allmänheten, gymnasieelever 

och vuxenstuderande. 

 

Varje avdelning beskrivs med nyckeltal, men nyckeltalens antal och detaljrikedom 

varierar från avdelning till avdelning. Uppgifter om bestånd, utlån, utnyttjandegrad och 

förvärv finns generellt, ofta specificerat på vissa underavdelningar. 

 

Medieplanen redovisar tankar om vad avdelningen ska innehålla, exempelvis 

”tidskrifter som komplement till böckerna” (Medieplan C, s. 26) och aktuella böcker. 

Hur respektive avdelning ska utvecklas specificeras också, med formuleringar som ”mer 

och mer att vara elektroniskt” (ibid., s. 9), ”måste gallras p g a platsbrist”(ibid., s. 18).  

 

Inga uppgifter om resursfördelning och finansiering finns i medieplanen. Ingen referens 

görs till budgetfrågor.  

 

I medieplanen finns inga uppgifter om riktlinjer för urval eller bortval av material.  

 

På vissa avdelningar finns uppgifter om gallring, men på ett generellt sätt, t.ex. ”gallring 

och nyinköp kontinuerligt” (ibid., s. 29) samtidigt som det för vissa avdelningar 

specificeras att material som inte lånats ut på två år ska magasineras.  

 

Inga uppgifter eller riktlinjer för uppföljning eller revidering av planen finns. 

 

Vissa avdelningar specificerar hur avdelningen ska utvecklas, men inte alla. 
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Medieplanen kastar läsaren direkt in i redovisningar av avdelningarna, utan introduktion 

i syfte, mål och liknande. Redovisningarna av avdelningarna är dessutom olika och de 

uppgifter som finns för en avdelning finns inte nödvändigtvis för övriga avdelningar. 

Vilka nyckeltal som redovisas och med vilken detaljrikedom varierar också. Inte heller 

finns tydliga regler för gallring/omplacering/magasinering, utan det redovisas 

avdelningsvis och då väldigt svävande.  
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7 Slutsatser och diskussion 
 

Så är det dags att återknyta till vårt syfte och våra frågeställningar. Syftet med vår 

uppsats är att utifrån några exempel undersöka hur medieplanering med hjälp av en 

medieplan kan se ut på svenska folkbibliotek och ge en bild av hur denna 

medieplanering sker. Vi har via intervjuer av tre bibliotekarier och analys av tre 

medieplaner gett en bild av hur dessa tre bibliotek jobbat med medieplanering och 

skapande av medieplaner, hur de medieplaner arbetet resulterat i används och följs upp 

samt vad medieplanerna innehåller.  

 

7.1 Återkoppling till frågeställningar 
 

För att uppnå vårt syfte har vi sökt svaren på fyra frågeställningar och vi ska här ge en 

sammanfattning av de svar vi tycker oss fått på dessa.  

 

Tycker bibliotekarier på tre undersökta folkbibliotek att medieplaner är 

användbara och vilken nytta gör de? 

Bibliotekarierna vi talat med tycker att arbetet med att ta fram medieplanerna varit 

givande om än tidskrävande. De använder inte de färdiga medieplanerna särskilt 

mycket, utan det är utarbetandet av dem som varit mest användbart då man på så sätt 

lärt känna bibliotekets bestånd bättre. Medieplanen kan fungera som en introduktion till 

nyanställda. 

 

Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med att ta fram sina medieplaner? 
När medieplanerna arbetats fram har stora delar av personalen varit involverad. 

Personalgrupperna har varit positiva till utarbetandet av medieplanerna, och lagt ner ett 

stort arbete, framför allt på att inventera hur beståndet ser ut. Man har arbetat 

strukturerat med ett antal frågor som man utrett för respektive avdelning, oftast i mindre 

grupper. Fokus har i första hand legat på att beskriva nuläget och i andra hand på att 

formulera framtida mål för avdelningarna, och i mycket liten utsträckning på att koppla 

medieplanens innehåll till andra mål för verksamheten.  

 

Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med uppföljning och utvärdering av 

medieplaner? 

Uppföljning och utvärdering av planerna har inte alls prioriterats, men alla tre 

biblioteken håller nu, flera år efter skapandet av de första medieplanerna, på med en 

revidering och uppföljning. 

 

Hur ser innehållet ut i dessa tre folkbiblioteks medieplaner? 

Det som prioriterats är beskrivningar av hur avdelningarna ser ut. Vissa tankar kring hur 

avdelningarna ska utvecklas och se ut i framtiden finns också, men detaljrikedom 

saknas. Detaljrikedom saknas också i många fall vad gäller riktlinjer för gallring, 

omplacering och magasinering. Redovisningar av resursfördelningar och finansiering 

saknas helt. Målgrupper anges per avdelning men inte för biblioteken i stort. 
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7.2 Reflektioner 
 

Det vi sett under denna undersökning är att de undersökta biblioteken i stort sett arbetat 

efter Höglund och Klingbergs bok Strategisk medieplanering för folkbibliotek. 

Medieplaneringen kan ha funnits innan i annan form, men det var efter att boken 

utgivits som arbetet med medieplanering började i den form som nu är aktuell. En 

revidering av boken skulle vara intressant att se eftersom mycket förändrats i 

biblioteksvärlden sedan början av 2000-talet, men enligt en av författarna, Christer 

Klingberg, är detta inte aktuellt (Intervju med Klingberg, 2009). Elektroniskt material 

tas inte upp i boken men är numera en viktig del av folkbibliotekens verksamhet och 

kanske bör detta integreras i en medieplan. Detta görs i en av medieplanerna, B, på ett 

detaljerat sätt med förslag på användbara webbsidor. 

 

Ytterligare en aspekt som blivit tydlig är att revidering av medieplanen inte skett i 

någon större utsträckning. Att ta fram medieplanen har säkerligen varit tidskrävande 

och att därefter följa upp den verkar inte ha prioriterats. Samtidigt tycker de tre 

respondenterna att arbetet med att ta fram medieplanen har varit mycket givande, även 

om de sedan sällan använder den färdiga medieplanen i vardagen. En utvärdering och 

uppföljning av planen kanske också hade varit givande. De tre biblioteken arbetar nu 

med en ny medieplan, men detta sker flera år efter att den ursprungliga planen skrevs. 

De rundringningar vi gjorde för att hitta respondenter visar på samma trend. Många 

bibliotek svarade att deras medieplan var så gammal och inte uppdaterad och att de 

därför inte ville diskutera den, och flera bibliotek sa också att de hoppades kunna göra 

en revidering snart.  

 

Budgethänsyn nämns inte alls i intervjuerna och inte heller i medieplanerna. 

Resursfördelning inom biblioteket verkar inte anses vara ett ämne som behöver tas upp i 

planerna. Höglund och Klingbergs tankegång om att låga anslag kan ge ett ointressant 

bestånd, vilket i sin tur ger låg utnyttjandegrad och kanske i förlängningen ännu lägre 

anslag för att man tror att avdelningen inte har någon publik, verkar inte ha fått fäste 

och gjort intryck på medieplaneringen på de bibliotek vi undersökt. Johnson skriver i 

sin bok att bibliotek bör välja ut de delar de tycker är relevanta för just deras bibliotek 

och inkludera dessa i medieplanen (Johnson 2009, s. 78), och det kanske är så att detta 

är en av de delar som dessa bibliotek bedömt som irrelevant. 

 

Bibliotekarierna vi talat med verkar alltså inte använda medieplanen i vardagen i någon 

större utsträckning. De användningsområden vi tittat på verkar därför inte så viktiga, 

även om de fördelar som nämns är att planen är bra att ha som ett utbildningsmaterial 

för nyanställda, och den är även ett stöd vid gallring och inköp. Ingen av 

bibliotekarierna nämner att medieplanen är ett stöd och ett skydd när det kommer 

påtryckningar om vilket material som bör och inte bör finnas på biblioteket. Detta kan 

ha att göra med att biblioteken köper in mycket material på efterfrågan, vilket kan göra 

att de flesta användare som önskar få tillgång till ett visst material får sin önskan 

uppfylld, samt att medieplanerna inte innehåller tydliga riktlinjer för vad som är 

lämpligt att köpa in och vad som bör väljas bort. Kanske finns sådan information i andra 

dokument och då är det istället dessa som blir ett stöd vid eventuella påtryckningar.  

 



 

49 

 

En annan reflektion är att medieplanerna för folkbiblioteken i vår undersökning inte 

tycks ämnade för personer utanför biblioteket. Två medieplaner, de från bibliotek A och 

B, beskriver uppdrag och mål för biblioteket samt syftet med planen, men endast i stora 

drag. Vi undrar om det kan vara så att detta ska vara uppenbart för de anställda på 

biblioteken och därför inte bedömts behövligt i planen. Ingen av bibliotekarierna 

nämner heller att planen används för att informera personer utanför biblioteket om 

bibliotekets bestånd. Detta kan också vara en anledning till att medieplanen inte finns 

lätt tillgängliga på bibliotekens hemsidor. Bibliotek B:s medieplan kan man hitta om 

man på kommunens hemsida använder sökfunktionen och söker med ordet medieplan. 

Medieplanerna för bibliotek A och C går inte att hitta den vägen och de ligger heller 

inte tillgängliga på bibliotekens hemsidor. Bibliotek A:s medieplan finns tillgänglig via 

länsbibliotekets hemsida. För att hitta medieplanen för bibliotek C fick vi gå via Google 

och en hemsida om medieplanering på Internet. 

 

Vi känner att vi genom att intervjua tre bibliotekarier på tre bibliotek som har utarbetat 

medieplaner har fått en god inblick i hur arbetet med medieplanen fungerade. Eftersom 

alla tre biblioteken håller på med en revidering av planerna för närvarande hade det 

varit intressant att ytterligare kunna följa detta arbete, men det har inte funnits tid till 

detta eftersom dessa bibliotek inte har en klar tidsram för sitt arbete. Vi blev heller inte 

medvetna om detta påbörjade arbete förrän vi gjorde intervjuerna. En reflektion så här i 

efterhand är att det hade varit intressant att på bibliotek A få intervjua någon av de 

bibliotekarier som deltog i arbetsgruppen som gjorde förarbetet till medieplanen, men 

att det funnits en sådan arbetsgrupp var något som framkom först vid intervjun. Det, 

liksom en uppföljning av revideringen av planerna, skulle kunna vara förslag till en 

annan uppsats inom ämnet.  

 

Till slut vill vi säga, att det har varit intressant att studera detta ämne och att genomföra 

intervjuerna. Genom arbetet med den här uppsatsen har vi lärt oss mycket om bibliotek, 

om medieplanering och om medieplaner. 
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8 Sammanfattning 
 

Vi har undersökt hur medieplaner utarbetats och används på några folkbibliotek. 

Bibliotekarierna tycker att de är värdefulla - men på ett annat sätt än det vi förväntade 

oss. 

 

Utbudet av böcker och andra medier är stort och ökar snabbt. Det ökar behovet att 

planera mediehanteringen på biblioteken. Vad som ska köpas in, hur det ska 

tillgängliggöras, vad som kan kasseras, och så vidare. Den snabba tekniska utvecklingen 

med nya former av media och nya åtkomstsätt till medierna, gör planeringen ännu 

viktigare. 

 

Medieplanering är ett sätt att planera och styra ett biblioteks verksamhet. Vid 

medieplanering skapar man ofta en medieplan. En medieplan har vi definierat som: en 

plan för att sköta mediebeståndet på ett bibliotek.  

Det är dessa dokument, och arbetet med dem på svenska folkbibliotek, vi beskrivit i den 

här uppsatsen. De frågeställningar vi arbetat med är: 

 Tycker bibliotekarier på tre undersökta folkbibliotek att medieplaner är 

användbara och vilken nytta gör de? 

 Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med att ta fram sina medieplaner? 

 Hur arbetar dessa tre folkbibliotek med uppföljning och utvärdering av 

medieplaner? 

 Hur ser innehållet ut i dessa tre folkbiblioteks medieplaner? 

 

För att besvara frågorna har vi undersökt vad som finns skrivet om medieplaner, där vi 

hittade en hel del, både om internationella och svenska förhållanden. För att ta reda på 

mer om medieplanering i Sverige har vi också valt att intervjua bibliotekarier som 

arbetat med medieplaner, på tre folkbibliotek, och studera innehållet i de tre 

bibliotekens skrivna medieplaner. 

 

Från litteraturen har vi hämtat bakgrundsinformation om hur allmänna offentliga 

bibliotek utvecklats i Sverige, Norge, Danmark och USA. I den utvecklingen kan man 

se hur biblioteken utvecklats från att vara styrda ”uppifrån”, till att få större möjlighet 

att planera sin verksamhet lokalt. Bibliotekens verksamhet har också förändrats från att 

bara tillhandahålla böcker till att mer aktivt försöka nå ut till användarna – och då inte 

bara med böcker. Möjligheten att planera lokalt tillsammans med ett ökat behov att 

planera verksamheten har bidragit till framväxten av begreppet medieplanering. 

 

I uppsatsen redovisar vi olika skribenters föreslag på modeller för att bedriva 

medieplanering och förslag på vad en medieplan ska innehålla. Mest fokus ligger på 

beskrivningen i den svenska boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek, som de 

flesta svenska folkbibliotek verkar följa i sitt arbete med medieplaner. Huvudmomenten 

i den arbetsprocess som beskrivs där är inventering av omgivningen, d.v.s. kommunen 

och dess invånare, beskrivning av nuvarande verksamhet och formulering av mål för 

verksamheten. Resultatet av det arbetet ska bli en medieplan som biblioteket använder i 

sitt arbete med mediebeståndet. 
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I redovisningen av vad vi har funnit på biblioteken finns dels resultatet från 

intervjuerna, inom de tre områdena ”planering och skapande”, ”användning” och 

”uppföljning”, av medieplaner, dels beskrivningar av innehållet i de färdiga 

medieplanerna. 

 

Inom avdelningen om planering och skapande har vi skrivit om att arbetet med 

medieplaner varit lyckat, och att en stor del av personalen varit engagerad i arbetet. Det 

mesta arbetet har bestått i att sammanställa hur beståndet på olika avdelningar såg ut 

just då. Detta var ett omfattande arbete som man i efterhand tycker tog för mycket tid. 

 

På frågorna om hur biblioteken använder den färdiga medieplanen har alla 

bibliotekarierna svarat att de inte använder den så mycket i det dagliga arbetet. Orsaken 

till det är förmodligen att de mål som formulerats i medieplanerna inte är så konkreta 

och detaljerade. Samtidigt tycker de intervjuade att planen ändå är bra att ha som ett 

stöd. 

 

Vad gäller uppföljning efter medieplaneringen har man inte arbetat så mycket med det 

hittills. Biblioteken har varken arbetat med uppföljning och revidering av själva 

medieplanen, eller med uppföljning av de mål som formulerats. Uppföljning av 

medieplanerna har biblioteken ambitioner och planer för att genomföra, men 

uppföljning av målen har inte prioriterats. 

 

Innehållet i medieplanerna varierar mellan biblioteken, men de är i första hand skrivna 

för att användas internt inom biblioteken, till exempel för att introducera nyanställda. 

Alla de tre medieplanerna har beskrivningar av hur beståndet ser ut idag och hur man 

vill att det ska se ut i framtiden. De förra beskrivningarna är de mest utförliga och 

detaljerade, medan de senare är mindre omfattande och mer allmänt hållna. Områden 

som vi saknat i medieplanerna är hur planen är kopplad till bibliotekets övriga mål samt 

beskrivningar av de ekonomiska förhållandena. 

 

I vår analys av resultatet har vi dragit slutsatsen att biblioteken har haft stor nytta av att 

arbeta fram medieplanerna. Det mest värdefulla blev dock inte själva medieplanerna, 

utan det var utarbetandet av dem. Bibliotekarierna beskriver att det gav stor kunskap om 

det befintliga beståndet och en ökad medvetenhet om vad man har och vad som saknas.  

 

Vi hade förväntat oss att finna mer positiva mätbara effekter, som en följd av att man 

haft en medieplan som ett hjälpmedel i verksamheten. Men de positiva effekterna låg på 

ett annat plan. Medieplanen blev visserligen bra och användbar, men störst nytta gjorde 

medieplaneringen i form av utarbetandet av medieplanen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide   
 

 

Planering och skapande 

 
Vilka diskussioner föregick utarbetande av medieplanen? Hur såg medarbetarna och 

övrig personal på det hela? 

 

Vilka kvalitetsaspekter diskuterades? 

 

Finns någon bakomliggande urvalsfilosofi? 

 

Har biblioteket mål för verksamheten och hur är medieplanen kopplad till dem? 

 

Hur går ni till väga? Hur tas planen fram? 

 

Gjorde ni översyn av kommunen? Kartläggning av verksamhets- och resursfördelning? 

 

 

 

Användning 
 

Vilka fördelar med att ha en medieplan ser du? Nackdelar? 

 

Hur viktig anser du att medieplanering är i ert arbete? 

 

Hur används den färdiga planen? Märker man av den i det dagliga arbetet? 

 

Har medieplaneringen accepterats av bibliotekspersonalen? 

 

Hur engagerade är bibliotekspersonalen i medieplaneringen? 

 

Är medieplanen ett stöd: kring nivå? kring anskaffningssätt? kring gallring? kring 

fjärrlån? 

 

 

 

Uppföljning 
 

Hur arbetar ni med utvärdering och uppföljning? 

 

Gjordes mätningar av nyckeltal etc. innan? Fortsatta mätningar? 
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Finns det något som saknas i er medieplan? Kan man vidareutveckla medieplaneringen 

och i så fall hur? 

 

Kan man mäta vilka effekter som följer? Vilka effekter har ni i så fall sett? 


