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Abstract: 

 

This thesis contributes to the discussion on the use of library plans in public libraries in 

Sweden. Library plans were made mandatory 15 years ago, and the thesis’ aim is to 

further our knowledge about whether or not library plans of public libraries in Sweden 

are being used as an instrument of effectiveness or as something else. 

 

The study was carried out by applying qualitative document analysis to ten up-to-date 

public libraries’ library plans and by reviewing them through the lens of organizational 

theory. The goals in each library plan were compared to the public activities offered at 

the library in order to examine to what extent the public activities could be means to 

achieve the goals in the corresponding library plan. 

 

The results show that the ten library plans hardly functioned as an instrument of 

effectiveness. According to organizational theory, the goals could be considered to be of 

an official, symbolic, visionary and complex character, which made the analysis of the 

public activities as means to achieve the goals difficult to carry out. Goals of an 

operational, realistic or simple character, which according to the theoretical framework 

would imply the use of the plan as an instrument of effectiveness, were rare. Rather, the 

libraries seemed to use the plans for communicating their purpose and their importance 

to their external environment, which in turn implies that the plans were being used for 

attaining legitimacy. 

Nyckelord: Biblioteksplaner, organisationsteori, folkbibliotek, 

legitimitet, organisatorisk effektivitet, styrdokument, publika 
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1 Inledning 

Offentligt finansierade svenska bibliotek har sedan snart 15 år tillbaka enligt lag varit 

ålagda att anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Intentionen med biblioteksplanerna 

framgår inte i lagen, men har lyfts fram i förarbetena till lagen (DS 2003:66; Proposition  

2012/2013:147), av Svensk biblioteksförening (Almerud, 2005) och av Kungliga 

biblioteket (KB) (KB, 2012, 2013 & 2017), den myndighet som ansvarar för nationell 

samsyn över det allmänna biblioteksväsendet samt för uppföljning av 

biblioteksplanerna. 

 

Biblioteksplanerna ska enligt ovan nämnda referenser säkerställa god biblioteksservice 

och effektivt nyttjande av allmänna resurser (DS 2003:66). De ska lyfta biblioteket som 

ett instrument i lokal och regional utveckling (Almerud, 2005), och de ska säkerställa att 

bibliotekslagens ändamål efterlevs (KB, 2012). De ska även beskriva så pass konkreta 

mål och medel att medborgare ges insikt för påverkan av bibliotekets huvudman, och ha 

så pass konkreta mål och medel att utformning och användning av planen kan följas upp 

(DS 2003:66).  

 

Men vad är det för funktion som framträder, om jag läser en biblioteksplan, och sedan 

tar ett programblad med vårens evenemang på folkbiblioteket? Framstår det som att 

biblioteket har använt planen för att styra verksamheten? Eller framstår det som att 

planen har andra funktioner?  

 

Jag kommer att fördjupa mig i tio folkbiblioteks biblioteksplaner och respektive 

biblioteks programblad med bibliotekets evenemang för att försöka urskilja om 

evenemangen används som medel för att nå målen i biblioteksplanen, eller om det 

framstår som att biblioteksplanerna tycks ha andra funktioner än att användas som ett 

planeringsverktyg för effektivitet. 

 

Kunskap om hur biblioteksplaner används kan kasta nytt ljus över hur utvecklingen av 

biblioteksplaner på folkbibliotek har framskridit, samt gynna diskussionen om hur 

planerna kan användas för både fält och forskning. Kunskapen skulle i praktiken även 

kunna främja uppföljningsprocessen av biblioteksplaner.  

  

1.1 Problembeskrivning och problemavgränsning 

Biblioteksplaner ska enligt KB, den myndighet som ansvarar för nationell samsyn över 

det allmänna biblioteksväsendet samt för uppföljning av biblioteksplanerna, beskriva 

både mål och medel och därmed styra vad bibliotek gör i sin verksamhet (KB, 2017). 

Programblad med evenemang annonserar vad biblioteken faktiskt gör i sin verksamhet. 

Granskandet av programbladen är därför ett sätt att undersöka om biblioteksplanen 

används som ett instrument i verksamheten. Evenemang är dessutom en växande 

företeelse på folkbiblioteken (se avsnitt 2.2), varför det inte är orimligt att anta att 

evenemangen omskrivs i planerna och är kopplade till verksamhetens mål, uppdrag och 

syfte.  
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Det är dock inte alltid folkbibliotek agerar så instrumentellt. Tidigare forskning har visat 

att biblioteksplaner har använts för andra ändamål än det som ett planeringsverktyg vars 

mål ska implementeras i verksamheten (se avsnitt 2.1.2). Ingen av dessa studier 

granskar dock själva biblioteksplanerna, utan bygger på intervjuer med 

biblioteksanställda samt granskandet av de texter som ligger till grund för lagändringen 

och införandet av biblioteksplaner i bibliotekslagen1, samt av fältstudier på 

folkbibliotek. Att undersöka vad biblioteksplaner har för funktion utifrån planer och 

programverksamhet, kan därför bidra till förståelsen för och kunskap om 

biblioteksplanernas användning.  

 

Huruvida biblioteksplanen används så som KB:s riktlinjer föreskriver (KB, 2017), eller 

såsom syftet framstår i olika förarbeten (DS 2003:66; Proposition 2012/2013:147), 

kommer inte att bedömas. Inte heller kommer användningen av biblioteksplaner att ses i 

ljuset av något ideologiskt perspektiv. Biblioteksplanens funktion kommer heller inte att 

granskas utifrån ljuset av vem som har tagit fram planen, eller vad den har för funktion 

för politiker respektive bibliotekspersonal. Istället är det en beskrivande och 

diskuterande ansats som ska ge ett tvärsnitt av vad planerna tycks ha för funktion för 

biblioteksverksamheten. 

 

Hädanefter kommer bibliotek att användas synonymt med folkbibliotek, och evenemang 

synonymt med publika aktiviteter, det begrepp KB i sina riktlinjer använder om 

evenemang avsedda för allmänhet på bibliotek (KB, 2017). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om biblioteksplaners funktion för 

folkbiblioteksverksamheter. 

 

Studiens frågeställningar lyder: 

 

 I vilken utsträckning framstår det som att biblioteksplanen används som ett 

planeringsverktyg för verksamheten, och i vilken utsträckning framkommer 

andra funktioner? 

 

2 Bakgrundslitteratur och tidigare forskning 

I föreliggande kapitel redovisas biblioteksplanernas bakgrund för att ge en förståelse för 

varför dess existens ansetts nödvändig och viktig nog att lagstadga. Svensk forskning 

som berör svenska folkbiblioteksplaners funktion, betydelse och användningsområde 

presenteras också då uppsatsen avser studera just svenska folkbiblioteksplaner. Då 

biblioteksplaner bara har varit i bruk i knappt femton år i Sverige redovisas högst fem år 

gamla forskningsresultat. Detta för att forskningen ska vara jämförbar med denna 

studies resultat. 

                                                 
1 2004 uppdaterades dåvarande bibliotekslag och kommuner och landsting blev ålagda att upprätta 

biblioteksplaner (SFS 2004:1261). 
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Publika aktiviteter som fenomen ges en kortare bakgrund, liksom forskning som 

relaterar till detta. Då publika aktiviteter i sig inte står i fokus för uppsatsens syfte, 

fungerar bakgrunden och den tidigare forskningen i föreliggande kapitel som 

förklaringsfaktor och motivering till varför programblad ansetts relevanta att använda 

som empiri i en studie av biblioteksplaners funktion. Av anledningarna ovan hålls 

presentationen relativt kort. 

 

2.1 Biblioteksplaner 

Nedan följer en bakgrund till biblioteksplanernas uppkomst såsom den framställs i olika 

förarbeten och rapporter från myndigheter. Detta för att ge en kontext till 

biblioteksplanerna. Därefter följer en kortare forskningsöversikt över biblioteksplaners 

funktion, en översikt jag kommer att återkomma till för att jämföra föreliggande studies 

resultat med. 

2.1.1 Bakgrund 

Sverige fick 1996, efter vad Barbro Thomas i skriften Bibliotekslagstiftning - perspektiv 

och exempel (2009) kallar 30 år av ”födslovåndor” (s. 45) sin första 

bibliotekslagstiftning. Våndorna bestod bland annat i politiskt motstånd och rädsla för 

att överskrida det kommunala självstyret. Då lagen utformats som en ramlag2 fanns 

farhågor att ”miniminormer skulle bli maximinormer” (Thomas, 2009, s. 11), det vill 

säga att biblioteksutvecklingen skulle hämmas. Knappt tio år senare, 2004, 

kompletterades lagen och kommuner och landsting blev ålagda att upprätta 

biblioteksplaner (SFS 2004:1261). Bibliotek och dess huvudmän ålades även att 

samverka, och förhoppningen var att samverkan och biblioteksplaner skulle säkerställa 

en god bibliotekstillgång för medborgarna, samt en effektiv användning av allmänna 

resurser (DS 2003:66). 

 

Lagändringen var något Svensk biblioteksförening länge arbetat för, då de ansåg att 

biblioteksplaner skulle ”ses som en möjlighet att formulera en lokal och regional 

bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena i 

biblioteksverksamheten utan också biblioteket som utvecklingsfaktor, biblioteket som 

ett instrument i den lokala och regionala utvecklingen” (Almerud, 2005, s. 7). I skriften 

som citerades, Biblioteksplaner - från bibliotekslag till biblioteksplan och som är 

utgiven av Svensk biblioteksförening, förtydligas intentionen med biblioteksplaner 

ytterligare då den fastslår att planerna ska ange konkreta målsättningar för 

biblioteksverksamheten. Ser man till vad som står i förarbetena till lagändringen, så 

skriver kulturdepartementet i skrivelsen Om biblioteksverksamheterna från 2003 att: 

 
Med biblioteksplaner avses en kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan 

för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och 

omfattning och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att 

påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan (DS 

2003:66, s. 112). 
 

                                                 
2 En ramlag anger endast generella ramar för det lagen avser (Almerud, 2005, s. 15). 
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Det närmare beskedet om verksamheten förtydligas genom påpekandet att planer ska 

ges sådan ”konkretion mål och medel att medborgarnas förutsättningar att påverka 

huvudmannens överväganden gynnas” (DS 2003:66, s. 106). 

 

2012 lämnar regeringen förslag till riksdagen om en ny bibliotekslag med syftet att 

anpassa lagen till de omvärldsförändringar som skett sedan 1996 samt för att ”tillgodose 

behovet av uppföljning” (Proposition 2012/13:147 s. 1). En myndighet med nationell 

överblick föreslås, som tillsammans med de regionala och kommunala 

biblioteksverksamheterna ansvarar för uppföljning av biblioteksplanerna (Proposition 

2012/13:147). Uppföljningen gäller både utformning och användning. Paragrafen om 

biblioteksplaner förtydligas också så att det framgår att biblioteksverksamheten ska ha 

sin egen plan, en inbakad variant i en verksamhetsöverskridande förvaltningsplan är inte 

tillräckligt. I regeringens proposition till ny bibliotekslag förklaras vidare att: 

      
Regeringens bedömning är att behovet av planer för biblioteksverksamheterna på lokal och 

regional nivå kvarstår, inte minst mot bakgrund av den betydelse de har för möjligheterna 

till nationell uppföljning, samordning och kvalitetsutveckling (Proposition 2012/2013:147 

s. 43). 
     

Citatet ovan skulle kunna tolkas som ytterligare ett syfte med biblioteksplanerna, 

nämligen nationell samordning och kvalitetsutveckling. I propositionen framgår även att 

biblioteksplanerna till dags dato varit av skiftande ambitionsnivå, och att flera 

kommuner efterfrågar ”en tydligare styrning vad gäller planernas innehåll, syfte och 

ambitionsnivå” (s. 43).  

 

KB, som fått uppföljningsuppdraget, utkom 2012 med rapporten Bibliotekens planer 

2012 vars syfte var att skapa en kunskapsbank inför det nya uppföljningsuppdraget. I 

rapporten framkommer att två av tio kommuner saknar giltiga eller uppdaterade 

biblioteksplaner, att prioriterade grupper inte alltid omnämns samt att flertalet planer 

saknar uppföljningsbara mål och snarare liknar visioner. Vad det gäller 

biblioteksplanernas användning så tycks de mer ha funktionen att sätta 

biblioteksverksamhet på den politiska agendan, än att fungera som ett 

planeringsverktyg:  

 
Många folkbibliotek beskriver att redan genom att få möjlighet att arbeta fram en plan som 

läggs fram för politikerna är ”halva vunnet”. Biblioteket har kommit upp till diskussion på 

politisk nivå. Hur man sedan sköter bibliotekets verksamhet styrs kanske sedan inte så 

mycket av biblioteksplanen utan av andra interna dokument; bibliotekets egen 

aktivitetsplanering eller medieplan. Biblioteksplanen står för visionen och de andra 

dokumenten för det praktiska arbetet (s. 10). 
 

Vidare framgår att många biblioteks ekonomiska resurser antingen inte räcker till för att 

förverkliga planen, eller att redan satta ekonomiska ramar hindrar framtagandet av en 

gedigen biblioteksplan. KB tar också upp vad de kallar ”goda exempel” (s. 47) på när 

planerna och deras användning varit framgångsrika, och intressant för den här studien är 

goda exemplen när: 

 

 Planen styr alla delar [!] biblioteksarbetet. 

 Planens mål är nedbrytningsbara till operativa handlingar. 

 Planen nämner de prioriterade målgrupperna och framtida åtgärder (s. 47). 
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Biblioteksplanernas innehåll har enligt regeringens proposition 2012/13:147 till ny 

bibliotekslag som ovan nämnts upplevts som oklart, varför man i propositionen råder 

kommuner och landsting att vid behov söka vägledning hos den uppföljande 

myndigheten. KB har i den rollen tagit fram skriften Biblioteksplan 2.0 från 2013, och 

en senare uppdaterad version, Biblioteksplan 2.1 från 2017 för att stödja framtagandet. I 

skrifterna framgår att KB ska reda ut ”vad lagstiftarna egentligen avsåg” (2017, s. 6), 

samt att biblioteksplanerna bör vara kopplade till bibliotekslagen, då ”Biblioteksplanens 

funktion är att beskriva på vilket sätt kommunen eller de landstingskommunala 

verksamheterna avser att genomföra bibliotekslagens ändamål i sin verksamhet“ (s.  

15).   

 

Enligt Biblioteksskrift 2.1 (2017) bör en biblioteksplan innehålla:  

 

1. Huvudmannens vision och mål.  

2. Uppföljningsbara mål för biblioteksverksamheterna.  

3. Aktiviteter för att uppnå målen. 

4. Beskrivning av hur uppföljningen ska göras (s. 15). 

 

Det poängteras att målen måste vara konkreta och att de bör gå att uppfylla inom 

planens giltighetstid.  

 

Ovanstående bakgrundsinformation om biblioteksplaners tillkomst och syfte är relevant 

för studien av anledningarna nedan: 

 

 Om en del av funktionen med biblioteksplanen är att den ska vara 

uppföljningsbar för att kvalitetsutveckla (Proposition 2012/13:147), måste de 

deklarerade målen och aktiviteterna för att nå målen vara så pass konkreta att de 

delvis borde gå att finna i programbladen för de publika aktiviteterna, då ett 

folkbibliotek föga troligt skulle bedriva en verksamhet med publika aktiviteter 

som inte har något med bibliotekets mål och uppdrag, såsom det deklarerats i 

biblioteksplanen, att göra.  

 

 Funktionen att planen ska vara så pass informativ att medborgare har möjlighet 

att påverka huvudman (DS 2003:66) talar också för att mål, medel och 

aktiviteter borde vara jämförbara, eller som Biblioteksplan 2.0 (2013) uttrycker 

det: ”För att utforma en biblioteksplan så att den gynnar medborgarnas 

förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden, måste den vara 

konkret och visa på mål och medel” (s. 19).  

 

Även påståendet om att planen ska redovisa hur bibliotekslagens ändamål genomförs i 

verksamheten (KB, 2017) talar för goda chanser att finna beskrivningar av hur målen 

ska uppnås, varav viss verksamhet borde vara i form av publika aktiviteter i 

programbladen.  

2.1.2 Forskning 

I Åse Hedemark och Lisa Börjessons (2014) artikel ”Att använda en plan: fenomenet 

biblioteksplaner och begreppet användning problematiserat” undersöks hur 

biblioteksplaner används efter det att kravet om uppföljning förstärktes. Uppföljningen 

av utformning och innehåll menar författarna är oproblematiskt, men uppföljningen av 

användningen anses mer problematisk. Via dokumentstudier och intervjuer undersöker 
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författarna vad användning kan betyda, samt vad de olika betydelserna kan ha för 

konsekvenser. 

 

När det kommer till tolkningen av hur en plan ska användas så konkluderar författarna 

att det beror på vilka dokument man låter vara styrande för tolkningen. I 

departementsskrivelsen Om biblioteksverksamheterna från 2003 (se avsnitt 2.1.1) tolkar 

författarna att planen används som ett medel för kommunikation mellan huvudman och 

medborgare, mellan biblioteket och dess huvudman samt mellan samarbetspartner och 

bibliotekets omvärld i övrigt. Läses däremot budgetproposition för 2004/2005 tolkar 

författarna det som att planen är ett medel för rationell fördelning av ekonomiska 

resurser. Läser man lagen framgår inget av dessa perspektiv, varför de som ska utföra 

uppföljningen kan ha helt olika förförståelser kring vad användandet av planen betyder.  

 

Utifrån empirin sammanfattar författarna att en plan utifrån de biblioteksverksammas 

perspektiv och erfarenheter kan användas på flera sätt. Dels för att avgöra vad som ingår 

i verksamheten, dels för att hävda ett resursbehov. Analysen visade också att planen 

nyttjades som ett redskap för att åstadkomma annan form av verksamhet än det som 

specificerats i planen. Hedemark och Börjesson (2014) konkluderar därför att 

”användning” inte innebär implementeringen av en plan. De förespråkar att 

”användning” tolkas bredare, att de som ansvarar för uppföljningen av biblioteksplaner 

inte ska göra det instrumentellt och fråga sig om målen i planen har uppnåtts, utan 

istället ställa sig frågan på vilket sätt planen använts. Det är problematiskt, menar 

författarna, om förståelsen av begreppet ”användning” ser olika ut i olika 

förvaltningsprinciper när det kommer till uppföljningen av planerna.  

 

Resultaten av studien är av intresse på så vis att föreliggande uppsats undersöker just 

biblioteksplaners eventuellt olika funktioner som styrande verktyg eller ej, men inte 

utifrån förarbetenas definitioner av biblioteksplaner, eller biblioteksverksammas 

erfarenhet av att arbeta med planerna, utan utifrån planerna i sig samt verksamhet 

deklarerad i programblad. 

 

I Johanna Rivano Eckerdals och Hanna Carlssons studie Styrdokument i vardagen - en 

undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för 

folkbibliotek i fem skånska kommuner (2018) undersöks vilken betydelse den lokala 

biblioteksplanen, regionens kulturplan och bibliotekslagen har för politiker och 

tjänstemän, bibliotekschefer och bibliotekspersonal, samt hur folkbiblioteken hanterar 

en eventuell spänning mellan dessa olika styrdokument3. Undersökningen genomfördes 

via intervjuer och fältstudier.  

 

Relevant för föreliggande uppsats är betydelsen av biblioteksplanen, som i Rivano 

Eckerdals och Carlssons studie visar sig ha flera funktioner. För bibliotekschefer 

fungerar den som ett kommunikativt verktyg både externt gentemot politiker och andra 

tjänstemän i kommunen, samt internt gentemot personalen då planen förtydligar 

bibliotekets verksamhet och bibliotekslagens uppdrag. Internt fungerade 

                                                 
3 Styrdokument används genomgående i uppsatsen med Åse Hedemark och Lisa Börjessons (2014) 

definition:  

“Styrdokument är ett deskriptivt, samlande begrepp som avser alla de texter som reglerar en verksamhet 

som ett folkbibliotek. Däribland kan både finnas juridiska dokument som lagtexter, politiska dokument 

som antagna planer, administrativa dokument och planeringsdokument på tjänstemannanivå. 

Biblioteksplaner är en typ av styrdokument” (s. 98). 
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biblioteksplanen också som en slags vision som konkretiserades i bibliotekens 

handlingsplaner. Dock var det sällan bibliotekspersonalen ansåg att planen var 

närvarande i arbetsvardagen, dess innehåll ”satt mer i ryggmärgen” enligt författarna (s. 

82). Externt fungerade planen dessutom legitimerande gentemot andra verksamheter. 

Politikerna i studien visade sig ha dåliga kunskaper om bibliotekslagen varför 

biblioteksplanens hänvisningar till andra styrdokument blev av vikt. Det gav även en 

tyngd åt planen, då man genom hänvisningar till andra styrdokument visade att man 

agerade enligt regionala och nationella riktlinjer, vilket i sin tur gav legitimitet åt den 

kommunala verksamheten. Styrdokumenten, inklusive biblioteksplanen, sågs överlag 

som en tillgång, och några spänningar mellan styrdokumenten upplevde respondenterna 

inte. Dock kunde det finnas spänningar mellan verksamhet, politiker och användare, och 

det var då styrdokumenten fungerade som stöd för framför allt biblioteksanställda.  

 

Författarna avslutar sin studie med att ge förslag på fortsatt forskning:  

 
Då kommunal förvaltning idag i hög grad är målstyrd finns det ett behov av att fortsätta 

undersöka hur denna arbetsorganisation påverkar och uppfattas av de som arbetar i 

verksamheterna samt om och hur de mål som ställs upp har bäring på hur arbetet uppförs (s.  

83). 
 

Det sistnämnda hoppas undertecknad kunna kasta någorlunda mer ljus över. 

 

2.2 Publika aktiviteter 

För att ges insikt om det ökade antalet publika aktiviteter på bibliotek, samt insikt i 

rimligheten att använda programblad i empirin, ges nedan en kortare bakgrund över 

aktiviteternas ökning samt referenser till forskning som relaterar till fenomenet. 

2.2.1 Bakgrund 

Publika aktiviteter är inte lika utforskat som biblioteksplaner, men både officiell 

statistik och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning talar för att publika 

aktiviteter är på frammarsch. I KB:s officiella biblioteksstatistik, syns en tredubbel 

ökning av antalet publika aktiviteter på folkbibliotek mellan 2010 och 2017 (KB, 2011 

& 2018a). 2007 var första året som aktiviteterna ingick i statistiken, vilket i sig talar för 

att fenomenet började bli något att räkna med (Kulturrådet, 2008). KB:s egen förklaring 

till ökningen är att bibliotekslagen ålagt biblioteken fler uppgifter än att bara vara 

medieförmedlande och ”För att kunna fullfölja sitt uppdrag anordnar därför biblioteken 

en stor mängd aktivitetstillfällen för att utbilda, stimulera, informera och bistå 

användarna” (KB, 2018a, s. 67). 

2.2.2 Forskning 

Biblioteksforskarna Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen (2010) 

förklarar att den senmoderna människan ser upplevelser som en allt viktigare del av 

livet. Detta påverkar i allra högsta grad bibliotekens verksamhet menar forskarna, och 

biblioteken har enligt dem goda förutsättningar att erbjuda upplevelser till sina 

användare. I den flitigt citerade artikeln ”The four spaces: a new model for public 

libraries” (Hvenegaard, Jochumsen & Skot-Hansen, 2012) möter författarna upp den 

senmoderna människans behov av upplevelser, och föreslår en ny modell för 

biblioteksverksamhet. Biblioteken har gått ’”from collection to connection’” (s. 588) 
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och ska enligt författarna stärka erfarenhet, egenmakt, involvering och innovation hos 

besökarna. Modellen utgörs av inspirations-, lär-, mötes- samt 

performativa verksamhetsområden, och dessa områden ska i sin tur stödja och stärka 

varandra, och vara införlivade i både arkitektur och verksamhet. Ett sätt att arbeta med 

områdena är just genom publika aktiviteter menar forskarna. 

 

Åse Hedemark studerar i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) vilka 

biblioteksdiskurser som framkommer i den offentliga debatten från 70-tal till 00-tal. 

Hon ser den så kallade allaktivitetsdiskursen, vilken präglade 70-talet och som inbegrep 

publika aktiviteter, användarperspektiv, demokratiserande debatter, kulturella 

aktiviteter, lokal förankring och biblioteket som kulturhus, göra ett återintåg på 00-talet 

med ett tillagt fokus på biblioteket som mötesplats. 

 

2.3 Kapitlets användning i studien 

I kapitlet har bakgrund och forskning för studiens syfte presenterats. Dels för att 

redovisa de tilltänkta intentionerna med biblioteksplanerna och för att klargöra att 

publika aktiviteter blivit en allt större del av folkbiblioteksverksamheten. Dels för att 

redovisa forskning kring biblioteksplaners funktion, forskning som den här uppsatsen 

med en sin avvikande metod hoppas kunna nyansera. 

 

3 Organisationsteori 

För att kunna undersöka vad för slags funktion en biblioteksplan kan ha för en 

verksamhet, krävs teoretiska verktyg i tolkandet av empirin. I föreliggande uppsats 

kommer organisationsteori att tillämpas, då denna teori erbjuder förklaringsmodeller till 

bland annat målsättningar och beslutsfattande, något som ligger till grund för 

utformandet av en biblioteksplan. Teorin ger en tolkningsram inom vilken empirin sätts 

i en organisatorisk kontext för att sedan kunna analyseras. 

 

Själva syftet med en organisation enligt traditionell organisationsteori är enligt den 

svenske organisationsforskaren Nils Brunsson (2002) att uppfylla ett uppdrag eller att 

nå ett mål genom organiserad handling. Mål som i den här uppsatsen studeras i 

biblioteksplanen, och handling som studeras genom de publika aktiviteter som erbjuds i 

programbladen.  

 

3.1 Definition av organisation 

I organisationsforskarna Dag Ingvar Jacobsens och Jan Thorsviks bok Hur moderna 

organisationer fungerar (2014) beskriver Amitai Etzionis (1965) halvsekel gamla 

definition en organisation som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att 

lösa särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål” (s. 13).  
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Att det är ett socialt system förklaras med att det består av människor med relationer 

sinsemellan, till omvärlden4 och till organisationens användare och som spelar roll för 

hur organisationen utformas och verkar. Att likställa en organisation med ett system 

rättfärdigas med det beroendeförhållande organisationer har till omvärlden i form av det 

nödvändiga införskaffandet av kapital, arbetskraft och användare från omvärlden, och 

användarnas behov av organisationen. Organisationen berättigar sin existens genom att 

vara behövd, och detta behov tillfredsställs genom att organisationen löser specifika 

uppgifter som användarna i sin tur har behov av och är villiga att betala för. Att beskriva 

en organisation som medvetet konstruerad handlar om de formella och informella 

regler, riktlinjer och rutiner som skapas i organisationen för att den ska kunna lösa sina 

uppgifter så effektivt så möjligt. Organisationer ställer även upp medvetna och formella 

långsiktiga och kortsiktiga mål, men målen behöver inte leda till någon konkret 

förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

3.2 Ett instrumentellt och ett institutionellt perspektiv 

En organisation förklaras generellt som något instrumentellt, som ett verktyg vilket 

används för att nå syftet med organisationen. Men när organisationen utvecklar 

informella värderingar och normer, heter det att organisationen får institutionella drag, 

eller att organisationen har blivit institutionaliserad, enligt Tom Christensen, Per 

Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Røvik i boken Organisationsteori för offentlig 

förvaltning (2005). Vid tillämpning av organisationsteori kan både ett instrumentellt och 

institutionellt perspektiv anläggas. Det instrumentella perspektivet behandlar 

organisationen som ett redskap för att verkställa ett syfte, ett uppdrag eller ett mål. Det 

institutionella perspektivet tar hänsyn till de eventuella informella värderingar och 

normer som ligger utanför den instrumentella funktionen, värderingar som både kan 

härstamma inifrån organisationen, eller utifrån från dess omvärld (Christensen et al., 

2005).  

 

Både det instrumentella och det institutionella perspektivet kommer att utgöra grunden 

för det teoretiska ramverk som presenteras nedan och som ska tillämpas på 

biblioteksplaner och programblad, men dessförinnan behöver de två perspektiven 

ytterligare utvecklas något. 

 

Det instrumentella perspektivet bygger på en handlingslogik som benämns som 

konsekvenslogik vilken utgår från att organisationen handlar utifrån vad konsekvensen 

av handlandet blir, samt väljer bästa konsekvens. Ett rationellt agerande för att nå ett 

mål benämns som ett målrationellt agerande (Christensen et al., 2005). Fenomenet 

exemplifieras av undertecknad med att i biblioteksplanen konstatera att ett mål är att 

främja språkutveckling, och därför införa läsfrämjande sagostunder som publik 

aktivitet.  

 

Att handla fullständigt målrationellt i praktiken har dock visat sig svårt. I exemplet ovan 

kan frågan ställas hur flest föräldrar nås och manas komma till sagostunderna. Målen 

kan också vara otydliga, problemen som ska lösas för att nå målen besvärliga och 

tänkbara scenarier och konsekvenser kan vara omöjliga att förutse. Den i praktiken 

                                                 
4 Omvärld definieras som alla förhållanden utanför organisationen som kan ha effekt på organisationens 

effektivitet och legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 85).  
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svåråtkomliga målrationella handlingen blir då begränsad på så vis att det är 

problematiskt att rationellt förutse vilka handlingar som garanterat leder till målen 

varför man pratar om fenomenet begränsad rationalitet (Christensen et al., 2005). 

 

Det institutionella perspektivet bygger inte på konsekvenslogik, utan på det som James 

G. March och Johan P. Olsen i sin i organisationsteoretiska sammanhang flitigt citerade 

bok Rediscovering institutions: the organizational basis of politics från 1989 kallar 

logic of appropriateness, (i Christensen et al. 2005 översatt till lämplighetslogik). 

Agerande byggt på lämplighetslogik betyder att handlande sker utifrån hur det brukar 

handlas, att det görs det som tidigare varit accepterat och som anses lämpligt, både inom 

och utom organisationen.  

 

I den här studien, som undersöker biblioteksplaners funktion bland annat genom att 

jämföra planens målformuleringar och aktiviteter för att verkställa målen med publika 

aktiviteter, kan det instrumentella perspektivet kännas självklart att använda då det 

undersöker hur organisationen agerar i form av ett verktyg för att uppnå sina mål. Men 

även det institutionella perspektivet kan komma att vara användbart beroende på vad 

analysen av planerna och programbladen ger för resultat, och med tanke på tidigare 

forsknings slutsatser om att planer ej enbart ska ses instrumentellt (Hedemark & 

Börjesson, 2014). 

 

Sett utifrån både det instrumentella och institutionella perspektivet kommer det att 

läggas fokus på den del av organisationsteorin som rör beslutsfattande, något som redan 

delvis kungjorts i redovisningen av det instrumentella perspektivets hantering av 

handling och beslutsfattande enligt konsekvenslogiken, och det institutionella 

perspektivets hantering enligt lämplighetslogiken. Beslutsfattandet ligger till grund för 

både plan och program varför det kan visa sig vara av intresse för studien. 

 

Även målformulering och -implementering kommer att beröras, något som även det 

framgått i genomgången av det instrumentella perspektivet.  

 

Organisationers målformuleringar och förhållande till omvärlden är dessutom 

sammanflätade enligt Jacobsen och Thorsvik (2014), då målformuleringar fungerar 

legitimerande gentemot omvärlden. En legitim organisation definieras som en som 

representerar goda och riktiga värden, och ”ett centralt element för att uppnå legitimitet5 

i omvärlden är de målsättningar som organisationen presenterar och som omvärlden 

uppfattar att organisationen faktiskt arbetar mot” (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 30).  

3.2.1 Beslutsfattande i organisationer 

March och Olsen (1989), utmanar en del av den moderna samhällsvetenskapen, vilken 

de definierar som forskningen från 1950 och framåt, genom att bland annat ifrågasätta 

att val och beslutsfattande är gjorda eller tagna utifrån förväntningarna av dess 

konsekvenser, det vill säga enligt en konsekvenslogik. Beslutsfattande handlar snarare 

om att försäkra utomstående om lämpligheten i beslutsfattandet, alltså handling enligt 

                                                 
5 Legitimitet används såsom det definierats av John Dowling och Jeffery Pfeffer (1975) i Ulla Eriksson-

Zetterquist (2009, s. 103) nämligen att ”organisationer strävar efter en överensstämmelse mellan de 

sociala värderingar som associeras med dess aktiviteter eller som aktiviteterna medför, och de normer 

kring acceptabelt beteende som finns i det större sociala sammanhang eller system som organisationen 

existerar inom” (min översättning). 
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en lämplighetslogik. Vad som anses lämpligt eller ej inom en organisation avgörs av de 

regler, rutiner, koder, normer, procedurer, konventioner och förväntningar, alltså av den 

kultur som finns inom en institution. 

 

Liknande resonemang, om att det inte är vad organisationen gör som är av vikt, utan hur 

organisationen framstår, kommer att återkomma i teorigenomgången nedan. Sett ur det 

instrumentella eller institutionella perspektivet, skulle det här resonemanget föga 

förvånande falla in under det institutionella. Något som kan vara användbart i analysen 

om biblioteken inte i sina publika aktiviteter tycks göra det som sagts i planen. 

 

Jacobsen och Thorvik (2014) skiljer på instrumentella och symboliska beslut, där de 

instrumentella i konsekvenslogikens tecken ska leda till handling, och de symboliska 

inte behöver verkställas men beslutet i sig kan ge legitimitet, tillfredsställa omvärlden 

samt fungera som en fingervisning om organisationens värderingar eller ge motivation 

internt. Att beslut inte verkställs utan ”läggs på lådan” (s. 288) som Jacobsen och 

Thorsvik (2014) uttrycker det är inte ovanligt enligt författarna.  

 

Brunsson (2003) tar även han upp beslut som handlade i lämplighets- istället för 

konsekvenslogikens tecken. Fenomenet att besluta om något men sedan göra något 

annat kallar han för hyckleri, men poängterar att den negativa klang begreppet kan 

tyckas ha inte nödvändigtvis behöver vara negativt, utan i vissa fall positivt. Brunsson 

menar att hyckleri sker som en respons på när värderingar, idéer och människor står i 

konflikt. Behov, både interna och externa, kan stå i konflikt med varandra, exemplifierat 

av undertecknad med att bibliotekets olika prioriterade gruppers behov kan stå i konflikt 

vilket komplicerar lagens direktiv om att biblioteket är för alla (SFS 2013:801). Värdet i 

hyckleri, skriver Brunsson, kan ligga i det faktum att det finns en avkastning i att 

producera ”talk”, här översatt med samtal, då omvärlden då kan få ta del av visioner, 

mål eller beslut utan att vara direkt påverkade av organisationens handlingar, aktiviteter 

eller produkter. Brunsson drar slutsatsen att ”It appears that organizations are often 

valued not merely for their actions but also for what the say and the decisions that they 

make” (s. 205). Han tillägger att publicitet är minst lika viktigt, om inte viktigare, än 

organisationens själva produkt.  

 

Hyckleri kan alltså tillgodose konflikterande behov genom samtal, genom beslut och 

genom handling. Att det som sägs, beslutas och ageras står i konflikt med varandra är 

alltså ett sätt att tillgodose konflikterande behov. 

 

Det positiva utfallet av hyckleri, är att man kan tillgodose ett behov med samtal, ett 

annat med beslut och ett tredje med handling. På så vis ökar organisationens legitimitet. 

Hyckleri kan enligt Brunsson både vara en medveten respons på eller strategi för att 

hantera konflikterande behov, men det kan också vara ett omedvetet resultat av det.  

 

Det kan finnas andra förklaringar till att beslut inte verkställs än att besluten varit 

symboliska eller av hycklande karaktär. Jacobsen och Thorsvik (2014) nämner bland 

annat bristande ekonomiska resurser, bristande kunskapsunderlag, oförståelse hos 

personalen kring hur beslut ska implementeras, eller att beslutets mening gått förlorad 

på grund av förändrade omständigheter (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det sista 

fenomenet berör även Brunsson (2003). 
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3.2.2 Mål i organisationer 

Mål definieras av Christensen et al. (2005) som ”något man önskar uppnå eller realisera 

i framtiden” (s. 102), det vill säga ett instrumentellt tankesätt då man önskar förverkliga  

det. Men det finns fler typer av mål enligt nyss nämnda referens, som de mer visionslika 

och generella målen som kallas för officiella mål. De officiella målen kan utifrån ett 

institutionellt perspektiv vara symboltunga och legitimitetsgivande både internt och 

externt, och exemplifieras av undertecknad med uttrycket i ändamålsparagrafen i 

bibliotekslagen som säger att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling” (SFS 2013:801).  

 

Men som Jacobsen och Thorsvik (2014) understryker behöver dessa mål, av författarna 

kallat symboliska mål, inte ha att göra med vad som faktiskt sker i organisationen, 

vilket medför att den via symboliska mål införskaffade legitimiteten kan leva farligt om 

diskrepansen uppdagas. Symboliska och officiella mål har även den funktionen att de 

kan verka motiverande, både externt och internt (Christensen et al., 2005), eller som 

Brunsson ovan konstaterat, vara en del av ett hyckleri vars funktion är att tillgodose 

konflikterande behov (Brunsson, 2003). 

 

Mål behöver inte bara vara officiella och symboliska, de kan också vara det som 

Jacobsen och Thorsvik (2014) kallar reella (till skillnad från symboliska) eller med 

Christensen et al. (2005) benämning operationella (till skillnad från officiella). Med 

andra ord instrumentella och konkreta. En organisation kan ha flera operationella mål, 

men som tidigare påpekats i det instrumentella perspektivet så uppnås sällan fullständigt 

målrationella handlingar, utan det rör sig snarare om en begränsad rationalitet, vilket i 

fallet med operationella mål enligt Christensen et al. (2005) innebär att vissa mål måste 

prioriteras på bekostnad av andra då organisationen har begränsat med resurser. 

 

Mål kan vidare delas in i enkla eller komplexa. Ett enkelt mål illustreras av 

undertecknad med det i en biblioteksplan om att utöka sina öppettider med 30 procent. 

Ett komplext mål illustreras av Christensen et al. (2005) med läroplanens mål om att 

”utveckla harmoniska människor” (s. 104). En sista differentiering av mål är den mellan 

långsiktiga och kortsiktiga, där det förra har mer visionära och strategiska drag och även 

eventuellt symboliska, medan det senare är mer av den operationella typen som ska 

realiseras inom kort (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

En problematik kring målsättningar i politiskt styrda organisationer är enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2014) att dessa oftast måste förhålla sig till demokratiska ideal, vilket i 

sig kan vara motstridigt när olika användargrupper har olika behov som krockar med 

varandra och ingen grupp ska prioriteras på bekostnad av den andra, (för biblioteken 

tydligt exemplifierat med 6 § i bibliotekslagen som deklarerar att biblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov (SFS 2013:801)). 

Målsättningarna blir då gärna idealistiska, ej realistiska  (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Christensen et al. (2005) beskriver offentliga organisationers mål som ofta komplexa 

och vaga, ett resultat av att man försöker ”prioritera många olika hänsyn och aktiviteter 

samtidigt” (s. 111).  

 

Ur ett instrumentellt perspektiv kan vaga mål vara vaga av en annan anledning, 

nämligen för att ge utrymme för flexibilitet, både i framställande av målen och i 

konkretiserandet av dem. Klara och tydliga mål kan däremot leda till misslyckande 

(Christensen et al., 2005). Ur det institutionella perspektivet kan vaga visionära mål 
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skapa legitimitet i omvärlden och förmedla bilden av den bättre framtid organisationen 

arbetar mot. De vaga visionära och symboliska  målen kan dock i värsta fall skapa 

cynism, hos både medborgare, offentligt anställda och politiker om diskrepansen mellan 

mål och handling blir allt för stor (Christensen et al., 2005).  

 

3.3 Omvärldens påverkan på organisationer 

Organisationer är som konstaterat beroende av sin omvärld, bland annat via kapital och 

arbetskraft som möjliggör dess tjänster eller varor samt via användare eller kunder som 

ska använda varorna och tjänsterna och finna dem och producenten oumbärliga. 

Oumbärligheten skapar legitimitet, vilket säkrar framtida resurser i form av kapital och 

arbetskraft som i sin tur ger förutsättningar för att vidare kunna skapa bra tjänster eller 

varor, men legitimitetens baksida är beroendeförhållandet det skapar till den externa 

omvärlden. Innan ytterligare teorier kring hur organisationer agerar och anpassar sig för 

att vinna legitimitet i omvärlden redovisas, ska organisationers omvärld definieras något 

ytterligare.  

 

Offentliga organisationer befinner sig i en vad Jacobsen och Thorsvik (2014) kallar för 

en heterogen och tekniskt dynamisk omvärld, där det första innebär att organisationen 

bland annat måste förhålla sig till en rad olika målgrupper, så som biblioteket som ska 

förhålla sig till ”alla” enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801), och det sista att 

organisationen måste förhålla sig till en omvärld som är i ständig förändring, 

exemplifierat av undertecknad med informationsteknikens snabba utveckling eller nya 

användargrupper som asylsökande, båda ur ett legitimitetsperspektiv aktuella 

förändringsfaktorer för en informationsförmedlande organisation som folkbiblioteket.  

 

Teorier kring hur omvärlden påverkar organisationer institutionellt grundas bland annat 

på verket ”The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality 

in organizational fields” (2000) av organisationsforskarna Paul J. DiMaggio och Walter 

W. Powell. Artikeln publicerades första gången 1983 och dess teorier kommer att 

tillämpas i uppsatsen för att analysera hur omvärlden kan påverka funktionen av 

biblioteksplanerna. DiMaggio och Powell förklarar hur organisationers omvärld 

omfattas av normer, förväntningar och värderingar som sätter ett externt tryck på 

organisationens legitimitet då denna kultur inverkar på hur organisationen uppfattas. 

Organisationen svarar med att försöka anpassa sig för att behålla sin legitimitet i 

omvärldens ögon. Bland annat syns denna anpassning enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) i organisationernas målsättningar. Men som hävdats tidigare, denna anpassning i 

målformuleringarna kan vara av enbart symbolisk karaktär, utan intentioner om 

implementering. Särskilt känsliga för det institutionella omvärldstrycket är offentligt 

finansierade organisationer, då dessa i högre grad är beroende av legitimitet för att 

kunna överleva (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

3.3.1 Isomorfism 

I DiMaggio och Powells ovan nämnda artikel läggs konceptet isomorfism fram som 

förklaring på varför organisationer som förändrar sig blir mer lika varandra. 

Förutsättningen för isomorfism är att organisationer befinner sig i samma typ av 

omvärld, kallat fält, och där utsätts för samma typ av antaganden och uppfattningar om 

vad som anses vara rätt och riktigt och därför responderar på samma vis för att anpassa 

sig till dessa antaganden och uppfattningar. Enligt DiMaggio och Powell sker 
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förändring utifrån ett instrumentellt perspektiv, det vill säga för att effektivisera 

organisationen och göra den bättre, enbart i de fall en organisation ej hunnit 

institutionaliseras. Organisationer som bibliotek har enligt undertecknad 

institutionaliserats på grund av dess historicitet, väl utvecklade samverkan och till viss 

del även samordning. 

 

DiMaggio och Powell lyfter fram tre olika tillstånd eller krafter som leder till 

institutionell isomorfism, tillstånd av press och tryck på organisationer som leder till 

olika typer av anpassning. Den första kallas för tvingande kraft, och är i den här studien 

av särskilt intresse då den isomorfismen härstammar ur bland annat lagar och 

regleringar, såsom bibliotekslagen vilken tvingar bibliotek att anta biblioteksplaner 

(SFS 2013:801).  

 

Den andra typen kallas för mimetisk kraft, och resultatet av den blir en imitation av 

andra organisationer som inom fältet anses vara framgångsrika. Den här typen av 

isomorfism sker enligt författarna ofta när en organisations mål anses otydliga eller 

tvetydiga. För att övervinna den osäkerhet som uppstår över hur målen ska nås eller 

vilka de egentligen är, kan strategin att härma ett vinnande koncept anses rimlig och ge 

legitimitet. En annan faktor som kan leda till mimetisk isomorfism förutom otydliga 

mål, är antal användare en organisation har. Ju större antal, desto större är enligt 

författarna pressen på den enskilda organisationen att erbjuda sina användare det andra 

organisationer inom samma fält i sin tur erbjuder sina användare. En förklaringsmodell 

som borde vara högst tillämpbar på folkbibliotek som enligt lagen är till för alla (SFS 

2013:801). 

 

Den tredje typen av isomorfism går under benämningen normativ kraft, där trycket eller 

pressen kommer från professionen. En profession formad av en och samma utbildning 

och som sedan fortsätter att filtreras och likformas genom anställningar, och vilken 

genom senare socialisering på arbetsplatsen producerar en mer och mer homogen 

profession. 

 

DiMaggio och Powell poängterar att dessa anpassningar, vilka leder till homogenitet, 

”can be expected to proceed in the absence of evidence that they increase internal 

organizational efficiency” (s. 153), med andra ord, och åter igen, tillämpningen av 

isomorfism som en förklaringsmodell sker ur det institutionella perspektivet vilket inte 

bygger på konsekvenslogik och målrationalitet, utan på en lämplighetslogik vilken kan 

vara intressant när just biblioteksplaner som innehåller mål och aktiviteter för att nå 

dessa studeras. 

 

4 Metod 

Som redan framgått kommer studiens empiri att bestå av biblioteksplaner från svenska 

folkbibliotek och dess respektive programblad med publika aktiviteter. I följande kapitel 

redovisas närmare materialets urval, hur analysen sker samt hur det teoretiska ramverket 

som presenterades i föregående kapitel tillämpas. Analysen illustreras genom en 

egenarbetad figur vilken kommer att återkomma i resultatavsnittet. 
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4.1 Material och urval 

Materialet som utgör empirin och som ska underkastas analys består av tio 

biblioteksplaner och tio programblad från respektive folkbibliotek. Avvägningen vad 

gäller antal dokument som ingår i empirin gjordes utifrån önskan om att inkludera så 

många biblioteksplaner så möjligt för att få vetskap om dess funktioner och insikten om 

att vald analysmetod kräver både tid och utrymme. Därför drogs en gräns vid 20 

dokument vilket ansågs vara en tillräcklig mängd för att ge ett resultat som inte var 

unikt för exempelvis ett par bibliotek, och en nödvändigt avgränsad mängd för att ge 

plats för analysen i en kandidatuppsats med begränsat utrymme.  

 

Kriterier för biblioteksplanerna var att de skulle vara giltiga, vilket ger uppsatsens 

resultat en aktualitet, och kriterier för programbladen var att de skulle gälla en period 

som startade tidigast ett år efter det att biblioteksplanen antagits. Detta för att den i 

biblioteksplanerna planerade verksamheten skulle ha hunnit implementeras.  

 

För att undvika att inte få någon som helst spridning i urvalet vad gäller bibliotekens 

ekonomi, beslöts det att utgå från en undersökning om hur många kronor per invånare 

kommuner lägger på biblioteksverksamhet6 (Sveriges radio, 2018). För att få en 

geografisk spridning valdes kommuner från norra, mellersta och södra Sverige. Detta 

urval skulle inte spegla eller representera ”rik” respektive ”fattig” biblioteksverksamhet 

ur ett ekonomiskt perspektiv, inte heller skulle det representera verksamheten så som 

den fungerar i norra eller södra Sverige. Urvalet skulle dock försäkra motsatsen, att 

resultatet av studien inte enbart härstammade från till exempel rika storstadskommuner, 

och urvalet är således delvis ett strategiskt urval för att få ekonomisk och geografisk 

spridning.  

 

Vidare togs urvalet fram via en kombination av ett slumpmässigt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Att veta vilka kommuner som har giltiga biblioteksplaner var inget 

problem då KB listar detta på sin webbplats (KB, 2018b). Mer problematiskt var det att 

få fram respektive biblioteks programblad för publika aktiviteter som levde upp till 

studiens tidskriterier, varför de kommuner som lagt ut sina programblad digitalt på  

webben utgjorde ett första urval av bibliotek. Från toppen till botten av sökresultaten  

undersöktes sedan huruvida programbladen var framtagna under en period med en giltig 

biblioteksplan, samt om programbladen gällde tidigast ett år från det att 

biblioteksplanen antagits. Hänsyn togs även till hur kommunerna låg geografiskt och 

spenderingsmässigt vad gäller biblioteksverksamhet. 

 

Urvalet resulterade i: 

 

 Gislaved kommun i Jönköpings län med giltig biblioteksplan 2015-2018. 

Programblad med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i 

Kulturförvaltningen. Lade 2016 548 kronor på biblioteksverksamhet. 

 

 Gnosjö kommun i Jönköpings län med giltig biblioteksplan 2016-2020. 

Programblad med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i Kultur- och 

                                                 
6 Att lägga runt 300 kronor per invånare på biblioteksverksamhet räknas som lågt, över 800 kr som högt 

(Sveriges radio, 2018). 
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utbildningsförvaltningen. Lade 2016 580 kronor per invånare på 

biblioteksverksamhet. 

 

 Lindesberg kommun i Örebro län med giltig biblioteksplan 2017-2020. 

Programblad med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i 

Tillväxtförvaltningen under Kulturenheten. Lade 2016 498 kronor per invånare 

på biblioteksverksamhet. 

 

 Nykvarn kommun i Stockholms län med biblioteksplan giltig 2015-2017, 

förlängd till 2018. Programblad med publika aktiviteter för våren 2017. Ingår i 

Kultur- och fritidskontoret. Lade 2016 403 kronor per invånare på 

biblioteksverksamhet. 

 

 Osby kommun i Skåne län med giltig biblioteksplan 2015-2018. Programblad 

med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen 

under enheten Kultur- och fritid. Lade 2016 516 kronor på 

biblioteksverksamhet. 

 

 Skurups kommun i Skåne län med giltig biblioteksplan med verkan från 2017 

utan slutdatum men som längst till 2022. Programblad med publika aktiviteter 

för våren 2018. Ingår i Serviceförvaltningen. Lade 2016 535 kronor per invånare 

på biblioteksverksamhet. 

 

 Strängnäs kommun i Södermanlands län med giltig biblioteksplan 2017-2020. 

Programblad med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i Kulturkontoret, 

som ligger under Kultur- och fritidsnämnden. Lade 2016 529 kronor per 

invånare på biblioteksverksamhet. 

 

 Ulricehamn kommun i Västra Götalands län med giltig biblioteksplan 2016-

2019. Programblad med publika aktiviteter för hösten 2018. Ingår i 

Servicesektorn i en Kultur- och fritidsenhet. Lade 2016 326 kronor per invånare 

på biblioteksverksamhet. 

 

 Upplands-Bro kommun i Stockholms län med giltig biblioteksplan 2016-2019. 

Programblad med publika aktiviteter för hösten 2017. Ingår i Kultur- och 

fritidskontoret. Lade 2016 684 kronor per invånare på biblioteksverksamhet. 

 

 Vindeln kommun i Västerbottens län med biblioteksplan giltig 2017-2019. 

Programblad med publika aktiviteter för våren 2018. Ingår i Kommunstyrelsens 

förvaltning. Lade 2016 511 kronor per invånare på biblioteksverksamhet. 

 

I en större studie hade det varit önskvärt att även inkludera  pressmeddelanden, 

eventuella nyhetsbrev, sociala medieposter och kalendariefunktioner på bibliotekets 

hemsida, för att se om de verkar komplementerande till informationen i programbladen. 

Att de digitala kalendarierna som finns att tillgå på bibliotekens hemsidor inte valts att 

studeras beror även på att många kalendarier inte går att söka retroaktivt i. Det hade  

varit önskvärt att studera alla giltiga biblioteksplaner och programblad i Sverige för att 

få en heltäckande studie.  
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Tidigare forskning om biblioteksplaners funktion har inkluderat fältstudier, granskandet 

av andra dokument än biblioteksplaner och programblad samt intervjuer med 

verksamma på bibliotek (se avsnitt 2.1.2 & 2.1.3), varför det här är intressant att se om 

en renodlad dokumentstudie säger något annat eller om resultaten går igen, oavsett 

metod. 

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys av text 

Empirins innehåll kommer att analyseras kvalitativt. Alan Bryman beskriver i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att en kvalitativ forskares fokus bland annat är 

att tränga bakom ett yttre skeende, och i de fall dokument utgör empirin som i den här 

uppsatsen, är det forskarens önskan att dokumenten ska fungera som medel för att fånga 

en bakomliggande verklighet, och han ger exemplet med hur strategidokument kan ge 

representationer av en organisations verklighet. 

 

För att lyckas med detta måste forskaren ha kontextuell förståelse för det studerade och 

tolka det i en kontext som inkluderar både dokumentets avsändare och tilltänkta läsare. 

Kristina Boréus och Göran Bergström lyfter i Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2018) olika tolkningsstrategier som har 

att göra med textens kontext, och strategierna avgör ur vilket perspektiv texten ska 

tolkas. Föreliggande studie kommer att använda den så kallade avsändarorienterade 

tolkningsstrategin, då studien vill svara på vad för typ av funktion biblioteksplanen 

förmedlar i de studerade dokumenten. Med andra ord är det avsändarens intentioner och 

agerande som står i fokus när texterna tolkas, och av den anledningen är det 

avsändarens kontext som är intressant, till skillnad från en mottagarorienterad 

tolkningsstrategi som fokuserar på mottagarens kontext, exempelvis mottagarens ålder, 

ekonomiska status, klass och kön (Boréus & Bergström, 2018). 

 

Ingen av dessa tolkningsstrategier används normalt sett enbart eller strikt, istället är det 

brukligt att använda lite av varje strategi, och i fallet med denna studie blandas den 

avsändarorienterade tolkningsstrategin med den så kallade uttolkarorienterade strategin. 

Detta för att det medvetet från uttolkarens sida anläggs ett organisationsteoretiskt raster 

över texterna när de ska tolkas och analyseras samt för att en helt förutsättningslös 

tolkning av en text är omöjlig, då uttolkaren alltid bär på en förförståelse (Borèus & 

Bergström, 2018).  

 

Vad gäller att ha kontextuell förståelse för det studerade, och att tolka det studerade i ett 

sammanhang eller i en kontext som inkluderar både dokumentets avsändare och 

tilltänkta läsare, är det något som undertecknad anser sig göra genom att tillämpa 

organisationsteori med ett institutionellt perspektiv. Detta då teorin lyfter och 

problematiserar dokumenttypernas uppkomst, syfte och relation till läsarna eller 

omvärlden, utifrån den organisatoriska miljö de har blivit producerade i. Det är alltså 

inte en kontextuell förståelse för hur de olika kommunerna ser ut, hur många 

biblioteksanvändare biblioteken har eller kommunens demografi, utan det är en 

kontextuell förståelse för bibliotek som organisation generellt. 

 

Med detta sagt har det även deklarerats att den kvalitativa innehållsanalysen av 

dokumenten har en deduktiv ansats, det vill säga materialets kommer att läsas, tolkas 

och analyseras med organisationsteoretisk blick. Enligt Bryman (2011) kan just 
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offentliga dokument uppvisa en fasad, en fasad som undertecknad bedömer att 

organisationsteorin, speciellt med det institutionella perspektivet, likt ett verktyg kan 

nedmontera.  

 

Analysskedet kan illustreras enligt figuren nedan: 

 

 
Ur det instrumentella perspektivet är det måluppfyllelse inom organisationen självt som driver 

organisationen till en konsekvenslogik vilken medför tydliga mål, vilka medför effektivitet vilket i sin tur 

ökar måluppfyllelsen. Alternativt leder konsekvenslogiken till vaga mål som medför ett icke-

misslyckande av måluppfyllelsen vilket kan ses som en måluppfyllelse i sig, men som inte leder till någon 

effektivitet. Ur det institutionella perspektivet är det omvärldens påverkan som driver organisationen till 

en lämplighetslogik vilken medför anpassning, som medför otydliga mål och eventuellt hyckleri vilket 

medför en legitimitet ur omvärldens ögon. En legitimitet som i sin tur får omvärlden att tvinga 

organisationen att leva upp till nya normer, förväntningar och krav. (Egenarbetad figur av uppsatsens 

analys.) 

 

 

Till ett dokuments kontext hör även andra dokument, en relation dokument emellan som 

benämns som intertextualitet (Bryman, 2011). I föreliggande studie är intertextualiteten 

delvis redan given, då syftet är att undersöka en relation två dokument emellan. En 

annan uppenbar intertextualitet som i analysen tas i beaktande är bibliotekslagen (SFS 

2013:801) som tvingar biblioteken att anta planer. 

 

Kvalitativ innehållsanalys använder ofta kodning som analysinstrument för att finna ett 

bakomliggande tema i det material som analyseras. Att koda innebär att  

förutsättningslöst bryta ner texten i mindre enheter och sätta namn eller etiketter på 

delarna som kan vara av vikt för de teman som kan skönjas. Oftast är processen iterativ, 

nya teman leder till insamling av ny empiri och nya kodningsenheter uppstår, till dess 
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att en mättnad uppnåtts (Bryman, 2011). I föreliggande studie blir det på grund av den 

deduktiva ansatsen bakvänt. Här letas istället efter på förhand givna koder och teman 

såsom mål och medel för målen, det letas efter delar av biblioteksplanens text som kan 

vara anpassningar till en omvärld, och efter beslut och eventuell implementering. 

 

Som analysinstrument används kodfrågor som tagits fram med hjälp av det teoretiska 

ramverket (se bilaga 1). Dokumenten läses upprepade gånger för att säkerställa att ingen 

kodfråga eller eventuellt svar på en sådan förbisetts.  

 

5 Analys 

Nedan presenteras analysen av biblioteksplanerna och programbladen bibliotek för 

bibliotek. Varje analys av enskilt bibliotek delas in med fokus på vad för mål 

biblioteksplanen har, vilka publika aktiviteter som kan utgöra medel för dessa mål samt 

omvärldens eventuella påverkan på biblioteksplanerna. Utifrån dessa tre delanalyser, 

dras sedan en slutsats om varje enskild biblioteksplans funktion. 

 

I flera fall har varken mål eller medel för att nå målen varit särskilt tydliga i 

biblioteksplanerna. Vad som egentligen är mål har då fått tolkas utifrån resterande 

innehåll i planen, och i de fall så skett redovisas det i analysen. I de fall det råder 

osäkerhet kring huruvida en publik aktivitet kan räknas som ett medel för ett mål 

redovisas även det. 

 

5.1 Gislaved 

5.1.1 Biblioteksplanens mål 

Målen delas upp i ett övergripande och flera strävansmål, som alltså inte är vad man 

avser uppnå, utan vad man ska sträva efter. Det övergripande målet är ”Att utgöra en 

resurs för demokratisk utveckling, livslångt lärande och ökad tillväxt” (s. 10). Med 

organisationsteoretiska termer är det symboliskt och officiellt, komplext, långsiktigt och 

idealistiskt. Det liknar snarare en vision, men en sådan finns också i planen, och är 

snarlik det övergripande målet (s. 8). Utöver detta innehåller planen även en 

verksamhetsidé och ett motto (s. 10). 

 

Strävansmålen är 14 till antalet och inleds med formuleringar som ”Utgöra en 

resurs…”, ”Erbjuda generöst…”, ”Erbjuda professionell…”, ”Aktivt fungera…”, 

”Verka för…” och ”Sträva efter…” (s. 9). Några kriterier för vad som räknas som 

generöst, professionellt eller aktivt nämns ej. Ej heller medel för att nå dessa mål, vilket 

kanske ligger i sakens natur när de kallas just strävansmål. Men uppföljningen, som ska 

ske varje mandatperiod, blir onekligen svårare, liksom implementeringen av målen om 

planen ska användas som ett planeringsverktyg. 

 

Otydliga och vaga mål kan vara en strategi för flexibilitet både vad gäller utformning av 

målen och konkretiserandet av dem, eller ett resultat av de många prioriteringar 

offentliga organisationer har. Ur ett institutionellt perspektiv kan de visionära målen 

tolkas som ett sätt att införskaffa legitimitet i omvärldens ögon (Christensen et al., 

2005). 
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5.1.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Planen har flera mål som kan kopplas till publika aktiviteter, men även de är vaga och 

komplexa, till exempel: ”Verksamheten på folkbiblioteken ska stödja och främja 

utveckling av inlevelseförmåga, kreativitet och eget skapande” (s. 9) och 

”Folkbiblioteken ska erbjuda fri tillgång till information, kunskap, upplevelser och 

kultur” (s. 9). 

 

Ser man till aktiviteterna i programbladen kan allihop vara medel för att uppnå stora 

delar av målen i planen. De flesta publika aktiviteter berör mål som har att göra med 

kreativitet, litteraturfrämjande upplevelser, livslångt lärande och främjande av ett 

mångkulturellt samhälle. Utifrån empirin och det teoretiska ramverket skulle biblioteket 

kunna sägas handla målrationellt och enligt en konsekvenslogik, men den slutsatsen 

underlättas av de otydliga målformuleringarna. Många publika aktiviteter kan kopplas 

till målet om att ”Erbjuda fri tillgång till information, kunskap, upplevelser och kultur” 

(s. 9). Undertecknad låter citatet vara ett exempel på det Christensen et al. (2005) syftar 

till när de omtalar vaga mål som en sätt att skapa flexibilitet för konkretiserandet av 

målen. 

5.1.3 Omvärldens påverkan 

Planen hänvisar till bibliotekslagen, och redogör för två paragrafer i denna (s. 4), vilket 

kan ses som ett tecken på tvingande isomorfism enligt DiMaggio och Powells (2000) 

teorier. Även UNESCO:s manifest för folkbibliotek citeras med ett långt stycke som 

definierar folkbibliotekets uppdrag (s. 5). Tecken på mimetisk, eller normativ kraft anas 

också då planen refererar till fyra olika roller som kulturforskarna Marianne Andersson 

och Dorthe Skot-Hansen anser att ett folkbibliotek bör leva upp till. Huruvida man valt 

att hänvisa till forskarna för att andra bibliotek tidigare använt modellen framgångsrikt 

(mimetisk kraft) eller för att det är forskare inom fältet (normativ kraft) går inte att 

utläsa i materialet.  

 

Ett annat tecken på isomorfism är planens skrivelse om uppföljning och utvärdering. 

Uppföljning och utvärdering ska ske varje mandatperiod av kommunfullmäktige, men 

även årligen av Kulturförvaltningen, genom att Kulturförvaltningen granskar något som 

kallas bibliotekets utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan. Dessutom ska 

Kulturnämnden ansvara för att denna utvecklingsplans inriktning säkerställs och 

uppfylls (s. 4). Med andra ord – uppföljning och utvärdering finns omskrivet i planen, 

men då uppföljningen och utvärderingen sker med andra planer, kan avsnittet ses som 

ett tecken på en tvingande kraft, att avsnittet finns med för syns skull. Uppföljningen 

nämns för att den är lagstadgad, men sägs utföras med andra dokument. Företeelsen 

skulle nästan kunna kallas hycklande enligt Brunssons (2003) teorier, just för att man 

säger en sak men gör en annan och på så vis lever upp till både bibliotekslag (genom 

prat i planen) och kommunens egna förvaltningsrutiner (genom handling) med 

utvecklingsplaner och handlingsplaner (förutsatt att dessa planer implementeras). De 

konflikterande behoven skulle då bestå i behovet av att följa upp biblioteksplanen enligt 

lagen, och kommunens egna förvaltningsrutiner där verksamhetsuppföljningen sker i 

helt andra dokument.  

5.1.4 Biblioteksplanens funktion 

Planen har en syftesrubrik inledningsvis där det framgår att planen ”ska ses som ett 

praktiskt redskap för att tydliggöra verksamhetens mål” (s. 4). Några rader ner 

framkommer det att planen även ingår i de styrdokument som ”synliggör politisk 
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viljeriktning” vad gäller utvecklingen av biblioteksverksamheten. Med hänsyn till de 

typer av mål som uttrycks i planen, vaga, visionära, symboliska, långsiktiga och 

idealistiska till sin karaktär, och med tanke på att uppföljning sker med hjälp av andra 

planer, kan biblioteksplanen, trots det faktum att många av de publika aktiviteterna 

berör målen i planen, knappast sägas vara brukbar som ett instrumentellt 

planeringsverktyg. Planens funktion lutar snarare åt att det som planen själv deklarerar, 

att det är ett verktyg för att tydliggöra verksamhetens mål. Med andra ord en 

kommunikativ funktion, som förmedlar verksamhetens strävansmål, vision, motto och 

verksamhetsidé, antingen för att motivera internt, eller legitimera externt. 

 

5.2 Gnosjö 

5.2.1 Biblioteksplanens mål 

Planens rubricering är utformad efter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 och 18 § i bibliotekslagen (SFS 

2013:801), och under varje paragraf  redogörs för hur biblioteket ska uppnå det som 

sägs i lagen. På så vis kan lagens paragrafer sägas utgöra mål, och det som listas under 

”hur” utgöra aktiviteter för att nå målen. Men dessa aktiviteter kan ibland tolkas som 

mål i sig, inte medel. Till exempel deklareras att biblioteket ”ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling” (s. 5) genom att  ”Arbeta för att motverka 

kompetensklyftor och bidra till kommuninvånare engageras i livslångt lärande” (s. 5), 

samt att ”folkbiblioteken ska öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas” 

(s. 8) genom att ”Utveckla metoder för att stödja biblioteksbesökarna i deras medie- och 

informationskunnighet” (s. 8). Medlen kan med andra ord ses som ett mål i sig, och det 

är så det tolkas i analysen.  

 

De flesta mål är vaga ur ett instrumentellt perspektiv, och komplexa ur ett institutionellt. 

Många meningar börjar med formuleringar som ”utveckla metoder”, ”utveckla 

arbetsformer”, ”utveckla samarbetet”, ”Se över”, ”Väcka intresse, ”arbeta för” och 

”aktivt arbeta för” (s. 5-9). Men hur det ska arbetas eller utvecklas eller vad det är för 

metoder det är fråga om framgår ej, det vill säga inga specificerade aktiviteter 

omnämns. 

5.2.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Ett mål berör publika aktiviteter specifikt, nämligen det att ”Folkbiblioteken ska erbjuda 

ett varierat utbud av arrangemang i samverkan med olika aktörer” (s. 5). Andra kan 

kopplas till programverksamhet, då man sannolikt arbetar med publik verksamhet när 

man strävar efter att ”Arrangera mångkulturella och flerspråkiga aktiviteter för att 

öppna upp för ett aktivt samhällsdeltagande” (s. 7). Men mer specificerat än så är det ej. 

 

Alla publika aktiviteter i programbladet skulle kunna vara medel för att uppnå delar av 

målen, och de aktiviteter som jag inte finner någon specifik koppling till i planen, kan 

dock falla in under målet ”Folkbiblioteket ska erbjuda ett varierat utbud av arrangemang 

i samverkan med olika aktörer” (s. 5) eftersom det målet är så vagt i sig. Flest publika 

aktiviteter stödjer målen om livslångt lärande, litterära upplevelser och aktiviteter för 

barn och unga samt mångkulturella aktiviteter.  

 

Att målen är vaga kan ur ett instrumentellt perspektiv utgöra en garant mot ett 

misslyckande och möjliggöra flexibilitet i konkretiserandet av målen (Christensen et al., 

2005). 
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5.2.3 Omvärldens påverkan 

Planen inleds med att referera till bibliotekslagens 17 § om att biblioteksplaner måste 

finnas (SFS 2013:801). Därefter konstateras att en aktuell biblioteksplan ”är en 

förutsättning för att kunna erhålla Kulturrådets bidrag till läsfrämjande insatser” (s. 1). 

Därpå deklareras syftet med planen, vilket är att planen ska ligga till grund till både 

verksamhetens utveckling och det dagliga arbetet i biblioteket. Med tanke på 

inledningen om kulturrådspengarna och den tvingande paragrafen går det att tolka som 

att biblioteksplanen har kommit till, inte för att ligga till grund för 

biblioteksutvecklingen eller -arbetet, utan snarare för att lagen säger så och i synnerhet 

för att få bidragspengar, det vill säga på grund av en tvingande isomorfism. 

 

Det hänvisas och refereras även till kommunala visioner och kulturpolitiska visioner, 

kommunala strategier, program och planer, samt regionala visioner och planer samt 

skollagen, vilka alla kan ses som tvingande omvärldskrafter vilka biblioteket måste ta 

hänsyn till och anpassa sig efter för att verksamheten ska anses legitim. 

 

Även Gnosjös biblioteksplan redogör för hur och när uppföljning av planen ska ske. 

Men inte heller här är det biblioteksplanen i sig som granskas utan ”verksamhetsplaner 

[…] följs upp och utvärderas en gång om året i det systematiska kvalitetsarbetet” (s.  

10).  

5.2.4 Biblioteksplanens funktion 

Konklusionen blir att då flertalet mål är så pass vaga, komplexa och långsiktiga och  

tidsutrymmet att konkretisera dem är så pass stort (fyra år), fungerar planen knappast 

som ett effektivt styrande planeringsverktyg. Det deklarerade syftet, att ligga till grund 

för det dagliga arbetet, stämmer kanske bättre in på de omnämnda verksamhetsplanerna 

som också är de som följs upp. Planen har snarare en legitimerande funktion, den följer 

bibliotekslagen och andra styrdokument, och upplyser om verksamhetens komplexa 

mål, samt belyser det faktum att planen är nödvändig för att tilldelas kulturrådspengar. 

 

5.3 Lindesberg  

5.3.1 Biblioteksplanens mål 

Planen specificerar tre prioriterade områden vilka skulle kunna tolkas som mål, även om 

de inte definieras som sådana i planen. Områdena är tillgänglighet, läsfrämjande arbete 

och integration. Planen skriver även ut medel för att nå målen, vilka bland annat 

inkluderar goda öppettider och tillgång till bibliotek och bibliotekarier, systematisk 

samverkan mellan skolor och folkbibliotek samt ”ett interkulturellt förhållningssätt där 

människors möten, bildning, digital delaktighet och fri åsiktsbildning understryker 

bibliotekets funktion som allas gemensamma rum”(s. 7). 

 

För att säkerställa framgång i dessa prioriteringar formuleras tre stycken mål: 

 

 Kommunens hela biblioteksverksamhet är tillgänglig. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen skapar genom 

formaliserad samverkan förutsättningar för att alla barn och unga har god 

läsförståelse. 
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 All biblioteksverksamhet i kommunen ska vara en öppen mötesplats för alla. (s. 

8) 

 

Några fler aktiviteter för att nå målen specificeras inte. Mål nummer två, kan dessutom 

ses som ett medel för att nå målet om att barn och unga ska ha god läsförståelse. Målen 

får sägas vara långsiktiga, komplexa och officiella/symboliska. Tillgänglighet och att 

vara en öppen plats för alla är inget som uppnås i en heterogen och tekniskt dynamisk 

omvärld såsom Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver den, där användargrupper 

skiftar och tillkommer, och tekniken är i ständig utveckling, och biblioteket kan aldrig 

vara en mötesplats för alla om man inte kan ta sig utanför hemmet. 

5.3.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Att målen är komplexa och symboliska försvårar tolkningen av de publika aktiviteterna 

som medel för att uppnå målen. Några specifika mål för de publika aktiviteterna 

omskrivs inte i planen, och således inte heller medel för att nå dessa. Alltså uppstår 

samma fenomen som i analyserna av biblioteksplanerna ovan: då målen är vaga kan de 

flesta publika aktiviteter kopplas till dem. Andra publika aktiviteter kan med större 

tydlighet kopplas till målen såsom integrationsfrämjande språkkaféer. Vernissager och 

konstutställningar med fri entré hålls på biblioteket vilket torde göra det till en öppen 

mötesplats. En majoritet av evenemangen är av det läsfrämjande slaget.  

 

En del evenemang har dock inträde, det gäller föreställningar för både barn och vuxna, 

och föreläsningar för vuxna. Inträde, hur lågt det än är, är exkluderande och gör inte 

”Kommunens hela biblioteksverksamhet tillgänglig” (s. 8). Det gör inte heller 

biblioteket till ”en öppen mötesplats för alla”, varför det kan tolkas som hycklande, 

enligt Brunssons (2003) teorier om att tillgodose konflikterande behov. I det här fallet 

kan behovet att följa bibliotekslagens ändamålsparagraf om att vara tillgänglig för alla, 

stå i konflikt med ekonomiska behov som kräver inträde för vissa evenemang. 

5.3.3 Omvärldens påverkan 

Även Lindesbergs kommuns biblioteksplan inleder med att referera till att 

bibliotekslagen är tvingande. Därefter redogörs för nio regionala, nationella och 

internationella styrdokument som ligger till grund för planen (s. 4), inklusive en 

kommunal vision och strategi, en tydlig tvingande isomorfism. Planen inkluderar även 

en omvärldsanalys där tecken på både tvingande och normativ isomorfism finns. Det 

refereras till FN:s barnkonvention och den regionala biblioteksplanen för att betona 

vikten av ett attraktivt biblioteksrum och mötesplats för barn och unga. Det refereras 

också till att ”den nationella biblioteksdiskussionen”(s. 5) länge påpekat att bibliotekets 

uppdrag ska omfatta eget skapande, konstnärlig förnyelse och yttrandefrihet, samt att 

det även  

 
…i internationella sammanhang formulerats ökade behov av att förhålla sig till biblioteket 

som en offentlig samtalsarena och mötesplats. Kulturens ökade betydelse för städers 

attraktivitet och identitet har dessutom på många platser resulterat i att bibliotekens fysiska 

utrymmen utformats som offentliga upplevelse- och mötesplatser. Biblioteken har därmed 

blivit en del i orters och städers strategiska utveckling, mötesplatser som bidrar till att nya 

samhälleliga relationer uppstår där kreativitet och innovation uppstår (s. 5). 
 

Att inkludera städers attraktivitet, identitet och strategiska utveckling i en biblioteksplan 

kan ses som en motivering och legitimering till målet om att vara en mötesplats för alla. 

Då det ges så stort utrymme i planen, och utgör ett av tre mål, och ordet ”mötesplats” 
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inte nämns i bibliotekslagen som ska ligga till grund för planen (KB, 2017), ligger det 

enligt mig nära till hands att prata om en normativ isomorfism, i synnerhet eftersom det 

refereras till nationell och internationell biblioteksdiskussion. 

 

Precis som bibliotekslagen påtvingar omnämns uppföljning av biblioteksplanen. 

Tillväxtförvaltningen (under vilket biblioteket ligger), Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen ska i sina verksamhetsplaner 

formulera sig så att målen i biblioteksplanen förverkligas ”i de egna verksamheterna” (s. 

8). Dessa verksamhetsplaner följs i sin tur upp varje i år i respektive nämnd ”utifrån 

biblioteksplanens intentioner” (s. 8). Samlad analys av verksamheterna görs vid planens 

utgångsdatum.  

5.3.4 Biblioteksplanens funktion 

Planen konstateras vara en ”kommunövergripande samordningsstrategi för 

biblioteksverksamheten” (s. 7). Ingår gör alltså även en kommunal vision, och mål för 

fler än bibliotekets förvaltning. Målen är komplexa, långsiktiga och symboliska, och det 

faktum att förvaltningarna på egen hand i andra dokument ska planera hur målen i 

biblioteksplanen ska nås, reducerar biblioteksplanens funktion som planeringsverktyg. 

Åberopandet av nationella och internationella biblioteksdiskussioner samt andra 

styrdokument ger snarare biblioteksplanen en kommunicerande och legitimerande 

funktion. Med tanke på att sju av åtta sidor är redovisning av nuvarande 

biblioteksverksamhet och en omvärldsanalys, samt att sammanlagt en halv sida ägnas åt 

mål och uppföljning, kan planen ses som ett sätt att få den typ av avkastning Brunsson 

(2003) hänvisar till när han säger att organisationer av omvärlden värderas lika mycket 

om inte mer för vilka beslut de fattar och för vad de säger, än vad de gör. 

 

5.4 Nykvarn 

5.4.1 Biblioteksplanens mål 

Planen är utformad som en kravspecifikation med återkommande ”ska”-formuleringar, 

vilka här tolkas som mål. Exempelvis: ”Biblioteket ska ge tillgång till och kunskap om 

modern informationsteknik”7, ”Folkbiblioteket ska verka för att stimulera barns fantasi, 

lust till läsande och främja språkutveckling” och ”Både nytillkomna och redan 

etablerade språkgrupper ska uppmärksammas av biblioteket genom litteraturinköp och 

kulturevenemang”. Det sista citatet innehåller både mål och medel, men det är också ett 

av få medel som nämns i planen.  

 

Bibliotekets huvudsakliga uppdrag deklareras inledningsvis, uppdrag som här tolkas 

som övergripande mål: 

 

 erbjuda medborgare ett publikt vardagsrum 

 erbjuda utställningar och programverksamhet 

 förmedla litteratur och främja läsning 

 erbjuda aktuella tidningar/tidskrifter 

 fungera som en kunskaps- och informationsplats 

 

                                                 
7 Nykvarns biblioteksplan är utformad som en broschyr utan sidnummer varför sidhänvisning ej ges. 
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Målen får sägas vara en blandning av både högst reella, enkla, kortsiktiga och 

realistiska, som till exempel att ”erbjuda aktuella tidningar/tidskrifter”, och vaga som att 

främja läsning, och att ”Folkbiblioteket ska vara ett komplement i lärprocessen”.  

 

Det framgår ej när målen ska vara uppnådda eller huruvida någon uppföljning sker. 

5.4.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

De mål som har att göra med publika aktiviteter får sägas vara vaga, och mycket kan 

falla in under målet ”erbjuda utställningar och programverksamhet” eftersom innehållet 

i programverksamheten inte specificeras i planen. Andra aktiviteter är tydliga medel för 

att uppnå målen, som flertalet småbarnsevenemang som uppfyller målet om att 

prioritera 0-6-åringar, författarbesök som förmedlar litteratur och främjar läsning, och 

föreläsning med forskare som främjar kunskap. Intressant är att notera att flera 

evenemang hålls på finska, Sverigefinnarnas dag firas på biblioteket, det är finsk sång, 

rap och karaoke. Även jojk finns bland programpunkterna. Men några mål om att ägna 

särskild uppmärksamhet åt de nationella minoritetsgrupperna finns inte med i planen. 

Dock skulle ovan uppräknade evenemang kunna vara medel för att nå målet om att 

”Biblioteket ska arbeta efter lokala förutsättningar och främja de lokala behov som finns 

i kommunen”.  

 

Ett annat mål är att nytillkomna språkgrupper ska uppmärksammas med bland annat 

kulturevenemang, men någon aktivitet på annat språk än finska eller svenska finns ej i 

programmet. Något som kan bero på att behovet som fanns under flyktingvågen 2015, 

inte längre är aktuellt våren 2017, vilket är tiden för de granskade publika aktiviteterna, 

och av den anledningen ses det ej som hycklande. 

 

Något som också saknas i programbladet är aktiviteter som inkluderar besökarna och 

gör dem delaktiga. Delaktighet finns som ett uttalat mål eller ”ska-formulering”, men 

alla evenemang, som de framställs i programbladet, har en passiv publik. Några 

aktiviteter som rör formuleringen om att biblioteket ska ge kunskap om 

informationsteknik finns inte heller. Biblioteket kan därför inte sägas handla 

målrationellt, snarare med en begränsad rationalitet, eller till och med hycklande. 

Bibliotekslagen som enligt KB (2017) ska ligga till grund för planen tvingar biblioteken 

att skriva en sak, men sedan gör man en annan, på grund av prioriteringar eller 

konflikterande behov. 

5.4.3 Omvärldens påverkan 

Planen inleds med att redogöra för att kommuner är skyldiga att ta fram en 

biblioteksplan, och avslutas med att konstatera att ramarna för planen är biblioteks- och 

skollag, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, regional biblioteksplan samt mål- och 

budgetramar antagna av kommunfullmäktige. Intressant är det sista, att den kommunala 

budgeten sätter ramen för biblioteksverksamhetens planering, speciellt när planen 

sträcker sig över flera budgetår. Skol- och bibliotekslag redovisas för om än kort, 

liksom UNESCO:s manifest, men vad den regionala biblioteksplanen innefattar 

omnämns ej. 

 

Det framgår även att planen, och all biblioteksverksamhet i kommunen, utgår från 

kommunens vision och mål inom kommunens ”fokusområden”, vilka är ”lärande”, 

”centrum” och ”boende”. Alla ovan nämnda omvärldsfaktorer tvingar i viss mån 
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biblioteket att förhålla och anpassa sig till dem och visar på en isomorfism av det 

tvingande slaget vilket ger planen en legitimitet. 

5.4.4 Biblioteksplanens funktion 

Avsaknaden av aktiviteter för att nå målen, och avsaknaden av utsatt tid för när målen 

ska vara uppnådda eller följas upp gör det svårt att använda planen som ett 

planeringsverktyg. Det faktum att omtalade mål i planen, såsom att ge kunskap om 

informationsteknik, en verksamhet som rimligen borde ske i form av en publik aktivitet 

inte finns med i programbladet, talar inte heller för att planen används som ett 

planeringsverktyg. Många av målen är dessutom vaga och komplexa, vilket gör att 

många publika aktiviteter flexibelt kan sorteras in i dem, vilket i sin tur gör det är svårt 

att avgöra om det verkligen är planen som styrt innehållet i de publika aktiviteterna.  

 

Nykvarn kommun konstaterar att planen innehåller strategier, och med tanke på målens 

karaktär överensstämmer det begreppet bättre med innehållet. Planens funktion får 

därför sägas vara av det strategiska slaget samt legitimerande vilken den tvingande 

isomorfismen framkallar. 

 

5.5 Osby 

5.5.1 Biblioteksplanens mål 

Ordet mål används inte i biblioteksplanen utan istället framkommer några ”vi vill-

formuleringar” som följs av åtgärder. Dessa mål som jag väljer att kalla dem, är 

varierande i sitt slag, vissa är enkla andra komplexa, vissa kortsiktiga andra långsiktiga. 

Den första punkten som citeras nedan får även sägas vara idealistisk: 

 
 Vi vill att biblioteken fortsätter att vara en viktig kraft för demokrati och tillgänglighet i 

Osby kommun. 

 Vi vill att Osby kommuns medborgare ska få tillgång till adekvat informationsteknik och 

hjälp att bli digitalt delaktiga på både kommunens folk- och skolbibliotek. 

 Vi vill vidareutveckla biblioteket som en attraktiv mötesplats i samhället för olika 

målgrupper. 

 Vi vill vidareutveckla mötesplatser för unga 15-25 år. 

 Vi vill stärka folkbibliotekets uppsökande och utåtriktade arbete i samverkan med ideella 

krafter och andra kommunala verksamhetsområden [...] (s. 5-7). 

 

De planerade åtgärderna, medlen för att nå målen, är också av skiftande karaktär. Vissa 

är konkreta och tydliga, andra, som ”Arbeta för att kontinuerligt stärka den digitala 

kompetensen hos bibliotekspersonalen” (s. 5), är inte särskilt konkret och liknar snarare 

ett mål än ett medel eller åtgärd. 

 

Planen ska följas upp årligen via verksamhetsplaner och -berättelser. 

5.5.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

De planerade åtgärderna innefattar bland annat uppstart av språkkafé, att stärka en så 

kallad kulturhustanke samt att stärka arbetet med digital delaktighet ”genom till 

exempel teknikdropin” (s. 5). Både språkkafé och teknikdropin finns med i 

programbladet, och kulturhustanken kan tyckas vara implementerad då biblioteket 

arrangerar föreläsningar, författarbesök, pyssel med flera olika aktiviteter, och dessutom 

samarrangerar evenemang med olika aktörer. Dock är inte några av aktiviteterna direkt 
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riktade till målgruppen 15-25-åringar, varför biblioteket utifrån empirin får sägas agera 

med en begränsad rationalitet. 

5.5.3 Omvärldens påverkan 

Planen inleds med att kungöra att all biblioteksverksamhet utgår från 13 styrdokument, 

däribland bibliotekslagen, FN:s barnkonvention och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, 

vilket tyder på tvingande isomorfism. Det redovisas för flera av dessa styrdokuments 

innehåll, vilket ger en extra legitimerande tyngd åt verksamheten, än att bara nämna 

styrdokumenten vid namn. Några av målen kopplas också direkt till dessa 

styrdokument, exempelvis målet om att vara en mötesplats, vilket hämtas ur Region 

Skånes kulturplan som lyfter vikten av bibliotek som kulturhus.  

5.5.4 Biblioteksplanens funktion 

Även här framkommer fenomenet att en biblioteksplan följs upp med en annan plan, 

nämligen verksamhetsplanen. Frågan är då vad den första (biblioteks-)planen har för 

funktion. Att följa upp en plan med hjälp av verksamhetsberättelser, som konstaterar 

vad verksamheten faktiskt gjort under året, är dock förståeligt. Att döma av 

biblioteksplan och programverksamheten verkar Osby kommuns biblioteksplan dock 

ändå ha karaktären av just ett verktyg som styr verksamheten. Framför allt för att planen 

faktiskt nämner åtgärder och medel, varav flera syns i de publika aktiviteterna. För det 

andra för att den har enkla, realistiska och kortsiktiga mål, samt åtgärder eller medel för 

att nå dessa som även de är enkla och realistiska.  

 

Men planen tycks även fungera legitimerande, då det inte bara hänvisas till en rad 

lokala, regionala, nationella och internationella styrdokument, utan även till SOM-

institutets årliga undersökningar8 som ger biblioteket som myndighet ett högt betyg (s. 

5). Stora delar av planen är också rena beskrivningar och redogörelser för existerande 

verksamhet, vilket ger planen ytterligare en legitimerande funktion, då 

kommunicerandet lyfter värdet av biblioteket. 

 

5.6 Skurup 

5.6.1 Biblioteksplanens mål 

Skurups biblioteksplan är uppdelad i olika målområden som följs av 

utvecklingsområden. Exempelvis:  

 
Mål  

 Folkbiblioteket ska arbeta med de prioriterade grupperna som nämns i lagen. 

 Folkbiblioteket ska arbeta övergripande med insatser och projekt för andra grupper så att en 

bred och verksamhet riktad till alla får utrymme i biblioteket. 

Utvecklingsområden 
 För att nå målen ska de ekonomiska förutsättningarna anpassas så att det som står i planen 

kan erbjudas alla kommuninvånare och besökare. 

 För att nå målen ska verksamheten bedrivas i anpassade lokaler som är flexibla och 

tillräckligt stora (s. 5). 

 

Här är det, till skillnad från fallet med Nykvarn, biblioteksplanen som ska sätta ramarna 

för budgeten, och inte tvärtom (se avsnitt 5.4.3).  

                                                 
8 SOM-institutet är en opartisk organisation som arbetar med opinionsundersökningar.  



 28 

 

Under rubriken ”Mötesplats” är målen att vara en mötesplats för alla, med rum för 

studier, barn och unga, spontana möten, teater, musik och föreläsningar. Medel, eller 

utvecklingsområde som det kallas i planen, är att bibliotekslokalerna behöver utvecklas. 

Under rubriken ”Tillgänglighet” är målen att biblioteket ska ha ändamålsenliga lokaler 

anpassade för personal och verksamhet, samt att erbjuda litteratur som speglar bredd 

och kvalité. Medel är bättre lokaler, fler bemannade öppettider och meröppet9 samt att 

medieanslaget höjs några procent varje år. Även under ”Samverkan”, är medel utökade 

personalresurser, och under ”Utvecklingsområde” är målen att få anpassade lokaler 

samt att personalen ”bör få den utbildning som behövs för att bedriva verksamheten [...] 

(s. 9). Där konstateras även att ”Det saknas utvecklingsmöjligheter i de nuvarande 

lokalerna”(s. 9). 

5.6.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Med andra ord är medlen för att nå målen alla ekonomiska - varför granskandet av de 

publika aktiviteterna som medel för att nå målen blir något skevt om man ser till de 

medel planen lyfter. Istället ses det till enbart målen i planen, då analysen annars blir 

omöjlig.  

 

Målen är vaga, som att arbeta med prioriterade grupper utan att beskriva hur, och 

konkreta, som att det ska finnas rum både för läsning och teater. De är även långsiktiga, 

då medlen kräver utökade resurser, ombyggnad och fortbildning. Biblioteket får sägas 

handla med en begränsad rationalitet, vilket skulle kunna förklaras med att man ännu 

inte fått alla resurser som efterfrågas. Det finns en bredd i programbladets utbud vad 

gäller ålder och innehåll, men aktiviteter för de prioriterade grupperna saknas. Det 

erbjuds dessutom aktiviteter vars innehåll inte går att finna som mål i planen, 

exempelvis läsfrämjande aktiviteter, och aktiviteter för att öka den digitala 

delaktigheten och informationskompetensen. 

 

Uppföljning nämns inte ordagrant, men det konstateras att ”planen ses över varje år och  

revideras vid behov” (s. 3). Av vem och hur framgår ej. 

5.6.3 Omvärldens påverkan 

Även Skurups plan inleds med hänvisning till och citat ur bibliotekslagen som 

förkunnar att planen är lagstadgad. Bibliotekslagen sägs också ligga till grund för 

planen, även om flera paragrafer i lagen inte berörs i planen. Dock ses koppling till en 

av dessa onämnda paragrafer, 7 §, om att främja läsning och kunskapen om 

informationsteknik i de publika aktiviteterna (SFS 2013:801). Också den regionala 

kulturplanen och skollagen nämns som styrdokument. Regionens kulturplan citeras 

även, vilket ger tyngd och legitimitet åt verksamhetens egna mål. Det finns även tecken 

på mimetiska eller normativa krafter då planen hänvisar till att biblioteket är en 

mötesplats. 

5.6.4 Biblioteksplanens funktion 

I planen konstateras att den ska stärka, förbättra och utveckla biblioteksverksamheten, 

samt att planens syfte är att nå politikernas mål. Men de upprepade målen och medlen i 

planen som alla på något sätt handlar om behovet av mer resurser, gör att planen inte 

kan ses som ett effektivt planeringsverktyg utan snarare som ett verktyg för att få fler 

                                                 
9 Meröppet innebär att bibliotekets besökare kan få tillgång till biblioteket då det är obemannat. 
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resurser, något som ligger utanför den dagliga verksamhetens sysslor. Planen har också  

en viss legitimerande funktion då den åberopar styrdokument som hävdar hur viktig 

verksamheten är, och vad verksamheten borde innehålla, vilket ger planförfattarna 

legitimitet att hävda resursbehoven. 

 

Planen avslutas med en efterlysning, vilken kan konstatera vad biblioteksplanen inte 

används som: 

 

”En enkel verksamhetsplan som tydliggör folkbibliotekets uppdrag är av yttersta vikt. 

Här bör man kunna utläsa både kort- och långsiktiga mål för att verksamheten samt 

enkelt kunna knyta dessa till inriktningsmål, övergripande mål samt visionen för 

kommunen” (s. 10).  

 

5.7 Strängnäs 

5.7.1 Biblioteksplanens mål 

Biblioteksplanen innehåller fyra övergripande mål och en vision. Alla mål förtydligas 

med beskrivande texter om vad som menas med det övergripande målet.  

 

Det övergripande målet ”Kommunens attraktionskraft” följs av texten ”En kvalitativ 

och rik biblioteksverksamhet i alla kommundelar, väl marknadsförd, ökar hela 

Strängnäs kommuns attraktionskraft” (s. 2). Målen är alltså formulerade som 

konstateranden, och en del får sägas vara vaga och visionära, symboliska, långsiktiga 

och komplexa, andra är mer konkreta. Till viss del innehåller de även medel då 

kommunens attraktionskraft sägs öka genom en kvalitativ och rik biblioteksverksamhet 

som är väl marknadsförd. Några konkreta medel för att uppnå målen redogörs det ej för, 

istället konstateras att planen ”konkretiseras årligen genom lokala styrdokument” (s. 1), 

och i sammanhanget nämns Kulturkontorets verksamhetsplan och biblioteks- och 

museienhetens arbetsplan. 

5.7.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Sett till de publika aktiviteterna så kan de sägas vara medel för att leva upp till en del av 

de övergripande målen med vissa undantag. Under det övergripande målet 

”Läsfrämjande” konstateras att biblioteket arbetar ”aktivt” i samarbete med olika 

föreningar och aktörer för att öka intresset för läsning och litteratur samt att barn och 

ungas läsning och språkutveckling är en huvuduppgift. Dock kostar merparten av dessa 

arrangemang inträde, vilket som konstaterats tidigare knappast gör verksamheten 

”tillgänglig för alla”, något som är ett uttalat mål. De flesta av målen är dock så 

övergripande och otydliga att det är svårt att avgöra huruvida programpunkterna är 

medel eller ej. Av den anledningen är det svårt att påstå att biblioteket handlar med en 

begränsad rationalitet eller hycklande, vilket som även det nämnts tidigare, kan vara en 

strategi för att undvika misslyckanden, och skapa flexibilitet i konkretiserandet av 

målen (Christensen et al., 2005).  

5.7.3 Omvärldens påverkan 

Strängnäs biblioteksplan inleds inte med att påpeka att biblioteksplanen är lagstadgad, 

däremot redogörs för styrdokument som är lokala, nationella och internationella av sitt 
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slag, vilket visar på de tvingande krafter som sätter ramarna för verksamhet och plan 

och ger legitimitet åt verksamheten. Dock framgår inte innehållet i styrdokumenten. 

5.7.4 Biblioteksplanens funktion 

Det konstateras i biblioteksplanen att den formulerar en vision med övergripande mål 

”för att utveckla den kommunala biblioteksverksamheten” (s. 1). Planen kan knappast 

användas som ett planeringsverktyg eller instrument i verksamheten, det torde snarare 

verksamhets- och arbetsplanerna som ska konkretisera planen utgöra. På så vis kan 

biblioteksplanen sägas vara ett resultat av tvingande isomorfism, då man producerar en 

biblioteksplan enligt lagens krav, men samtidigt säger att man överlåter stora delar av 

dess tilltänkta innehåll och funktion som ”plan” till andra styrdokument. Dess funktion 

tycks snarare vara, precis som man skriver, att vara en vision. Att det konstateras att en 

rik biblioteksverksamhet höjer kommunens attraktivitet ger en kommunicerande och 

legitimerande funktion. 

 

5.8 Ulricehamn 

5.8.1 Biblioteksplanens mål 

Lejonparten av planen redovisar för och beskriver biblioteksverksamheten, samarbeten 

och framtida utmaningar. Sist i planen konstateras att en del uppdrag redan har 

målformuleringar i nationella- regionala- och lokalpolitiska mål. Dessa mål citeras, men 

lämnas sedan därhän. Istället deklareras ”prioriterade och identifierade grupper som 

biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt” (s. 6). Under varje grupp 

listas ett antal ”ska-formuleringar” vilka refereras till som ”uppdrag”, och dessa skulle 

kunna tolkas som biblioteksplanens mål, exempelvis: 

 
Barn och unga 

 Vi ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 

 Vi ska varje år genomföra insatser för att främja elevers språkförmåga och läsintresse. 

 Folk- och skolbiblioteken ska medverka för att öka medborgares /elevers medie- och 

informationskompetens (s. 7). 

 

Vissa mål är enkla, som det om att ligga över rikssnittet i barnbokslån. Andra är vaga, 

som mål nummer två som där vad som räknas som ”insatser” inte definieras, där 

utsträckningen inte definieras, eller där målet med insatserna inte definieras tydligare än 

med formuleringen ”främja språkförmåga och läsintresse”(s. 7). Någon närmare 

information om hur dessa mål ska uppnås framgår inte i planen, mer än att ”Aktiviteter 

som ska genomföras för att realisera uppdragen specificeras varje år i bibliotekens 

verksamhetsplaner” (s. 7). 

5.8.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Utbudet av publika aktiviteter är varierande och skulle absolut kunna tolkas som medel 

för att nå flera mål, framför allt de som rör läsfrämjande mål och mötesplatsfunktionen. 

Men precis som i tidigare analyser underlättar de vaga målformuleringarna tolkningen 

av vad som kan vara medel för att nå målen. En publik aktivitet för att öka medborgares 

medie- och informationskompetens finns, en leranimationsworkshop som erbjuds en 

tisdagseftermiddag klockan 13 för 9-13-åringar. Det kan sammanfalla med skoltid, eller 

arbetande föräldrar som inte kan köra barnen till biblioteket varför det är ett gränsfall 

huruvida det är ett medel för att nå målet om att verka för medie- och 
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informationskompetens hos medborgare. Åldersgruppen man riktar sig mot är dessutom 

snäv och evenemanget erbjuds bara vid ett tillfälle, varför biblioteket alltså kan sägas 

handla med begränsad rationalitet. 

5.8.3 Omvärldens påverkan 

Ulricehamns biblioteksplan inleder även den med att referera till att biblioteksplaner är 

lagstadgade, men även till departementsskrivelsen Om biblioteksverksamheterna (DS 

2003:66) som säger att planen ska ”ge närmare besked om verksamhetens inriktning 

och omfattning på sådan nivå att medborgarnas förutsättningar att påverka 

huvudmannens överväganden gynnas” (s. 3). Likaså hänvisas det till andra lokala, 

regionala och nationella styrdokument. Också Ulricehamns biblioteksplan tar upp 

mötesplatsfunktionen i sin framtidsspaning: ”Biblioteken har en viktig strategisk 

betydelse som mötesplatser, såväl fysiskt som virtuellt” (s. 5) konstateras det, och en 

referens görs till den regionala kulturplanen. Formuleringen påminner om innehållet i 

den norska forskaren Ragnar Audunsons artikel ”The public library as a meeting-place 

in a multicultural and digital context: the necessity of low-intensive meeting-places” 

(2005), i vilken Audunson tar upp biblioteket som den perfekta bryggan mellan det 

virtuella och fysiska i vår värld. I förlängningen leder detta enligt Audunson till att 

bibliotekets legitimitet i samhället stärks, samt visar på biblioteket som ett demokratiskt 

instrument. Även här får det sägas ge uttryck för en mimetisk eller normativ kraft. Ett 

av målen är dessutom knutet till mötesplatsfunktionen: ”Övergripande för all 

biblioteksverksamhet ska det nya stadsbiblioteket fungera som en demokratisk och 

kulturell mötesplats för alla” (s. 7). Ett idealistiskt, symboliskt och komplext mål.  

5.8.4 Biblioteksplanens funktion 

Ett syfte med planen deklareras också: ”Syftet med biblioteksplanen är att bryta ner 

nationella, regionala, delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge 

verksamheten möjlighet att fokusera på sitt arbete” (s. 3). Något man inte gör, då man 

enbart nämner andra nationella, regionala och kommunala mål i förbifarten utan att 

bryta ner dem i planen. 

 

Flertalet av uppdragen är otydliga och ansvar och uppföljning sker genom andra planer 

varför biblioteksplanen inte kan sägas ”ge närmare besked om verksamhetens inriktning 

och omfattning på sådan nivå att medborgarnas förutsättningar att påverka 

huvudmannens överväganden gynnas” (s. 3), vilket inledningsvis deklarerades som 

avsikt. Planens funktion tycks snarare vara att informera om verksamhetens uppdrag 

externt, vinna legitimitet och kommunicera ut vikten och omfattningen av 

verksamheten, i synnerhet med tanke på att merparten av planen är av det redovisande 

och beskrivande slaget, ej planerande. 

 

5.9 Upplands-Bro 

5.9.1 Biblioteksplanens mål 

Planen inleds som så många andra i studien med att hänvisa till andra styrdokument, 

men Upplands-Bro utmärker sig på så vis att mål och visioner i dessa styrdokument 

lyfts fram och ligger till grund för det som kallas ”mission och strategier”(s. 6) i 

biblioteksplanen. Missionen, som enligt undertecknad snarare låter som en devis, lyder: 
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”Angeläget, lustfyllt och ditt” (s. 6). Varje ord i missionen efterföljs av en förklarande 

text, exempelvis: 

 
Angeläget: Biblioteket ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och individuell 

utveckling. Biblioteket ska bidra till digital jämlikhet och ge förutsättningar för fri 

åsiktsbildning. Det ska medverka till att människor får god tillgång till information och 

förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteket ska ha riktade bibliotekstjänster till 

förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för personer med funktionsnedsättning 

(s. 6).  

 

Utifrån missionen anges ”strategiska inriktningar” vilka benämns som olika insatser. 

Dessa skulle kunna ses som medel för att nå målen i missionen. I exemplet som gavs 

ovan kungörs att biblioteket ska arbeta för digital jämlikhet och källkritiskt tänkande. 

Men inga av strategierna nämner området. Under den strategiska inriktningen ”Insatser 

som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande”, vilken torde inkludera digital 

jämlikhet och källkritiskt tänkande, punktas istället: 

 

 Fortsätta satsningarna på verksamhet som syftar till att öka språk- och 

läsutveckling 

 Fortsätta satsningarna på läs- och skrivinspirerande verksamhet 

 Fortsätta satsa på flera sorters medier och på flera olika språk 

 Prioritera barn och unga (s. 7). 

 

Som synes är insatserna inte särskilt specifika. Vad ”fortsätta” innebär framgår ej. 

Missionens förklaringar tenderar att vara idealistiska och officiella samt långsiktiga. 

Strategierna pendlar mellan att vara intetsägande och vaga såsom exemplet ovan, eller 

officiella och idealistiska, som exempelvis strategin ”Kommunens kulturella arenor ska 

fortsätta att utvecklas som inbjudande platser för möten mellan människor, det bekanta 

och det okända, mellan det fysiska och det virtuella, mellan dåtid, samtid och framtid” 

(s. 7). 

 

Biblioteksplanen med dess mission och strategier ligger till grund för den årliga 

arbetsplan som folkbiblioteket tar fram. I den framkommer enligt biblioteksplanen 

”konkreta åtgärder, ansvarsfördelning, tidplaner och finansiering för olika insatser” (s. 

3). 

5.9.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Alla publika aktiviteter i programbladet faller in under någon strategipunkt, och precis 

som tidigare gör de vaga formuleringarna att mycket aktiviteter kan falla in under dem. 

Men precis som strategier saknas för digital jämlikhet och källkritiskt tänkande, saknas 

också publika aktiviteter som stödjer detta mål. 

5.9.3 Omvärldens påverkan 

Utöver hänvisningarna och redogörelsen för olika styrdokument, vilket genom en 

tvingande isomorfism ger en legitimitet till verksamheten, finns även tecken på 

normativ isomorfism. Denna uppenbaras i planens omvärldsanalys som lyfter vikten av 

bibliotekets funktion som demokratisk mötesplats och arena för kultur i tider av 

virtuella mötesplatser, vilket precis som i Ulricehamns biblioteksplan kan kopplas till 

Audunsons artikel ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital 

context: the necessity of low-intensive meeting-places” (2005). 
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5.9.4 Biblioteksplanens funktion 

Formuleringar som ”Fortsätta utveckla” och ”Fortsätta satsningarna” dominerar i 

strategibeskrivningarna, vilket ger intrycket att planen har en bevarande funktion. Ändå 

är det enligt planen självt mission och strategier den innehåller. Dokumentets 

upphovsmän konstaterar att planens syfte är att ta tillvara på de biblioteksresurser som 

finns liksom att förtydliga och stärka verksamhetens roll i det kommunala 

utvecklingsarbetet (s. 3). Tre fjärdedelar av planen består av redogörelser för andra 

dokument som legitimerar verksamheten samt en omvärldsanalys som pekar på 

bibliotekets viktiga roll i samhället. Målen, eller strategierna, är vaga, idealistiska och 

officiella. Den konkreta planeringen vad gäller insatser, åtgärder, ansvarsfördelning och 

finansiering sker i ett helt annat dokument, arbetsplanen. Sammantaget tycks 

biblioteksplanen fungera legitimerande och kommunicerande och inte som ett effektivt 

planeringsverktyg. 

 

5.10 Vindeln 

5.10.1 Biblioteksplanens mål 

Planen har stakat ut fem olika fokusområden med tillhörande visioner. Visioner följs av 

flera punkter som biblioteken under 2017-2019 särskilt ska arbeta med. Ordet ”mål” 

förekommer inte i planen, men punkter man ska arbeta med kan tolkas som mål, och 

några av dem är operationella, enkla, kortsiktiga och realistiska för en tvåårsperiod, som 

att ”inventera litterära aktörer i Vindelns kommun” (s. 8). Andra mål är mer vaga, 

exempelvis ”Underlätta, inspirera och uppmuntra eget skrivande och berättande oavsett 

form” (s. 8). Visionerna är som sig bör däremot mer symboliska och idealiska. 

Exempelvis: 

 
Vision: Biblioteket ska vara en levande mötesplats där alla kommunbor känner sig 

välkomna och representerade [...]. 

Biblioteken i Vindelns kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för att: 

 Skapa gemensamma mötesplatser och aktiviteter för asylsökande och nyanlända samt 

övriga invånare (s. 7). 

 

Hur mötesplatser och aktiviteter för nyanlända med flera ska skapas framgår ej. Även 

här dominerar formuleringar som ” Fördjupa samverkan”, ”Uppmuntra”, ”Stärka” och 

”anpassa” (s. 7-8), vilket inte ger någon närmre konkretion för hur målen ska 

verkställas. 

5.10.2 Publika aktiviteter som medel för mål 

Sett till de mål som har med publika aktiviteter att göra så går inte alla att finna i 

programbladet. Några aktiviteter för asylsökande finns ej. Ej heller ”arrangemang på 

fler språk än svenska” (s. 8) som det skulle arbetas för. Så utifrån programbladet 2018 

kan biblioteket inte sägas agera målrationellt. Att det skulle handla om hyckleri och 

lämplighetslogik att tala om aktiviteter och arrangemang för asylsökande men inte göra 

det i de publika aktiviteterna tror jag inte håller som förklaring med tanke på att trycket 

från de asylsökandes behov på biblioteken var annorlunda 2016 när planen togs fram, 

jämfört med våren 2018 när programmet gäller. Situationen kan helt enkelt ha ändrat 

sig, målen kan ha blivit inaktuella, som både Jacobsen och Thorsvik (2014) och 

Brunsson (2003) nämner. Men publika aktiviteter som rör främjandet av eget skrivande 
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och berättande finns inte heller med i programbladet, fastän det i planen slås fast att det 

ska arbetas särskilt med. Att det behovet skulle ha försvunnit är svårare att förklara. 

5.10.3 Omvärldens påverkan 

Vindelns kommuns biblioteksplan inleds även den med att referera till den tvingande 

paragrafen i bibliotekslagen. Det redogörs även här för vilka regionala, nationella och 

internationella styrdokument som ligger till grund för planen, men inte för något 

innehåll från dessa styrdokument. Fokus på biblioteket som mötesplats får återigen 

sägas vara ett tecken på mimetisk eller normativ kraft, då inte ett ord om 

mötesplatsfunktionen nämns i lagen, utan snarare är något som härstammar från 

forskning och fält (se exempelvis Audunson, 2005). Mötesplatsfunktionen kan enligt 

planen i förlängningen stärka ”kommunens identitet och attraktivitet” (s. 7), vilket kan 

sägas fungera legitimerande för biblioteket i omvärldens ögon. 

5.10.4 Biblioteksplanens funktion 

Planen ska ”fungera som ett styrdokument för verksamheten tillsammans med årliga 

verksamhetsplaner” och uppföljning och utvärdering sker årligen, men hur framgår ej. 

Även här är mer än hälften av planen en redogörelse för verksamheten i dagsläget, 

vilket inte kan ses som annat än ett externt kommunicerande och legitimerande, då de 

verksamma själva inte torde behöva upplysas om detta. Planen innehåller uttryckligen 

visioner, och arbetsområdena som nämns är inte tillräckligt konkreta för att planen ska 

fungera som ett effektivt styrande planeringsverktyg. Programbladet tyder inte heller på 

att det är så planen har använts.  

 

5.11 Sammanfattning av analysen 

Varje biblioteksplan i empirin är unik och framtagen i bibliotekets egen lokala kontext. 

Likaså är programverksamheten unik och framtagen för respektive biblioteks användare 

med dess särskilda behov. Ändå framkommer likheter biblioteksplanerna emellan, 

likheter som det teoretiska ramverket framhäver med sitt fokus på målens karaktär, på 

målens eventuella implementering samt på omvärldens eventuella påverkan. I 

nästföljande kapitel sammanställs analysens resultat för att sedan diskuteras och 

jämföras med tidigare forskning. 

 

6 Resultat och diskussion 

Följande kapitel inleder med en sammanställning och redovisning av analysens resultat. 

Därpå följer en diskussion, först utifrån egna reflektioner kring analysen och dess 

resultat, därefter utifrån den forskning som togs upp i kapitel två kring biblioteksplaners 

användning och funktion.  

6.1 Huvudsakligen en legitimerande funktion 

Resultatet av analysen utifrån det teoretiska ramverket visar att den främsta funktionen 

biblioteksplanerna i studien har är att vara legitimerande. Biblioteken tycks i högre grad 

agera utifrån en lämplighetslogik och använda planen för att vinna legitimitet, och i 
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mindre enligt en konsekvenslogik där planen används som ett verktyg för effektivitet i 

verksamheten. 

 

Genom att hänvisa till och konstatera att biblioteket förhåller sig till lagar och andra 

styrdokument (tvingande isomorfism) befäster och legitimerar biblioteken sin 

verksamhets betydelse, liksom genom att referera till pågående diskussioner inom 

profession och forskning inom fältet (mimetisk och normativ isomorfism). De ofta 

förekommande långa beskrivningarna av och redogörelserna för verksamheten har en 

kommunicerande funktion externt, vilket även det ger en legitimerande effekt då 

beskrivningarna lyfter verksamhetens uppdrag och syfte samt betydelse för samhället. 

Att flera planer inte nämner ordet plan eller mål, utan istället skriver om visioner och 

strategier, motton och missioner, talar också för att planen används legitimerande, då 

man använder den för att kommunicera ut sitt syfte, uppdrag och sin vikt externt, istället 

för att använda den som ett planeringsverktyg för effektivitet internt. 

 

Analysens resultat illustreras med hjälp av analysfiguren från metodkapitlet: 

 

 

Egenarbetad figur. 

 

 

Inget av biblioteken använder sig enligt analysen av planen enbart som ett effektivt 

styrande planeringsverktyg, även om en viss konsekvenslogik kan skönjas. Nio av tio 

planer har operationella, enkla, kortsiktiga eller realistiska mål, beskrivna aktiviteter 

som återfunnits i programbladen, eller så pass vaga mål att de flesta publika 

aktiviteterna kan tolkas som medel för dem. Analysen visar på ett visst drag av 

effektivitet, men drag av den legitimerande funktionen framkommer i större 

utsträckning. 
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Att det i illustrationen går dubbelriktade pilar mellan EFFEKTIVITET och 

LEGITIMITET beror på det som kan illustreras med Skurups biblioteksplan. För att 

kunna vara effektiv och leva upp till sitt uppdrag, syfte och sina mål, behövs resurser, 

vilka ges ju större legitimitet en verksamhet har i omvärldens ögon (se avsnitt 3.1). För 

att vara legitim, behövs ett visst mått av effektivitet, det vill säga en viss 

överensstämmelse mellan organisationens uttalade mål och faktiska verksamhet (se 

avsnitt 3.2.2). 

 

6.2 Diskussion 

Nedan ges först egna reflektioner över analysprocessen och dess resultat. Därefter 

jämförs resultatet med tidigare forskning kring biblioteksplaners funktion och 

användning. 

6.2.1 Egna reflektioner över analys och resultat 

Att undersöka vad för typ av funktion en biblioteksplan har genom att se huruvida dess 

beskrivna mål och medel gick att återfinna i delar av verksamheten framstod initialt som 

tämligen oproblematiskt. Att sedan anlägga ett organisationsteoretiskt perspektiv som 

tar upp frågor om konsekvenslogik och lämplighetslogik, mål och medel, effektivitet 

och legitimitet kändes i sig logiskt. Men ganska snart framkom att de flesta 

biblioteksplaner inte alls utformades så som KB rekommenderar i sina riktlinjer i 

Biblioteksplan 2.1 (2017). Där rekommenderas biblioteksplanen innehålla beskrivningar 

av de publika aktiviteternas art och omfattning, vilka som är av barn, för barn, med barn 

och om barn, och så vidare med alla prioriterade grupper. Inte en enda plan var i 

närheten av att förhålla sig till dessa riktlinjer. Syftet med uppsatsen var nu inte att svara 

på huruvida så var fallet, men min metod framstod som lämplig utifrån riktlinjerna. 

 

Istället visade sig de flesta målen vara så vaga och otydliga att de flesta evenemang 

kunde sorteras in under dem eftersom aktiviteter för att nå målen sällan fanns beskrivna 

i planen. Men med det teoretiska ramverket säger det ändå något, nämligen att 

flexibiliteten det ger kan vara ett sätt att undvika misslyckande av måluppfyllelser. Att 

mål kan förverkligas med andra medel än publika aktiviteter var något jag var medveten 

om, och mål som rörde till exempel medieförvärv eller uppsökande verksamhet på 

skolor jämfördes således inte med programbladen. 

 

Ett annat fenomen jag inte räknat med, var alla de andra typer av planer som 

biblioteksplanerna hänvisade till, framförallt när det gällde uppföljningen av 

biblioteksplanen. Att följa upp en plan med en annan plan, säger något om graden av 

planering i den första planen (biblioteksplanen). Men det säger även något mer, 

nämligen att om biblioteksplanen inte används som ett planeringsverktyg kan den 

användas till något annat. 

 

Att avgöra vad för typ av extern kraft som kunde ligga bakom uppradandet av 

styrdokument kunde vara svårt att avgöra. Enligt DiMaggio och Powell (2000) är lagar 

och styrdokument typiska tvingande krafter som får organisationer att anpassa sig, till 

exempel som att tvingas anta en biblioteksplan. Men redogörandet för lagen i planen, 

och för alla andra styrdokument, skulle även kunna vara en mimetisk kraft. I de fall 

planförfattarna varit osäkra på hur en plan ska se ut kan man ha tittat på andra, eller 

använt sig av de styrdokument som Biblioteksplan 2.1 (2017) nämner för att agera 
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lämpligt. Typen av isomorfism som påverkat biblioteket spelar dock ingen roll för 

studiens resultat, då båda typerna har en legitimerande funktion. 

 

Vald material- och analysmetod har trots de ovan beskrivna överraskningarna ändå gett 

resultat, även om de enbart ger en förenklad bild av verkligheten, ur ett perspektiv. Det 

teoretiska ramverket fokuserar på enskilda fenomen, metoden inbegriper bara två typer 

av dokument, men har ändå gett ett liknande resultat som tidigare forskning (se nästa 

avsnitt), men med andra metoder. Vad analysmetoderna inte har kunnat svara på eller 

förklara, är den tendens jag i empirin tycker mig se då vissa planer har en antingen 

offensiv eller defensiv funktion. Skurup kan sägas ha en mycket offensiv plan, som i 

princip kräver mer resurser, medan Upplands-Bro med sina återkommande ”Fortsätta 

satsningarna” och ”Fortsätta utveckla”-formuleringar är av en mer bevarande och 

defensiv art. Båda arter kan dock sägas ha en legitimerande funktion men fenomenet 

som sådant har inte stötts på i litteraturen. 

6.2.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Hedemark och Börjesson (2014) konkluderar att användning av en biblioteksplan inte 

behöver vara det samma som implementering av den. Istället ser de att planer kan 

användas till att hävda ett resursbehov (likt Skurup), och för att avgöra vad som ingår i 

verksamheten (vilket minner om t.ex. Lindesberg redovisande och beskrivande 

karaktär). Huruvida planerna använts för att införa någon ny sorts verksamhet är inget 

som min metod har kunnat uppdaga. 

 

Även delar av Rivano Eckerdals och Carlssons (2018) studies resultat ses i uppsatsens. 

Den kommunikativa funktionen och förtydligandet av bibliotekets uppdrag, kan i min 

analys kopplas till redovisandet för bibliotekslagens paragrafer i Gnosjös biblioteksplan. 

Upplysningsfunktionen för politiker kan ses i biblioteksplanerna som är av redovisande 

och beskrivande karaktär, men också i Skurups biblioteksplan som vänder sig direkt till 

huvudmännen och kräver likvida medel. Även Rivano Eckerdal och Carlsson ser den 

legitimerande funktionen. 

 

Mitt resultat kan sägas bekräfta båda nämnda studier ovan. Oavsett om biblioteksplanen 

används för att kommunicera ett uppdrag eller syfte, ett resursbehov på grund av sin 

samhällsvikt, eller sin betydelse för samhället generellt, är kommunicerandet 

legitimerande.  

 

7 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Biblioteksplanerna i studien har enligt analysens resultat framförallt en legitimerande 

funktion. De används enligt en lämplighetslogik för att visa på verksamhetens betydelse 

i och för omvärlden, oavsett om det gäller betydelsen i förhållande till lagar och 

regleringar eller diskussioner inom fält eller forskning. Någon större styrande 

planeringsfunktion för att effektivt nå sina mål i verksamheten har inte kunnat urskiljas i 

de biblioteksplaner som ingår i empirin. För tydlighetens skull konstateras att dessa 

slutsatser dras från en analys som med ett teoretiskt ramverk fokuserat på några få 

fenomen inom organisationsteorin. Resultatets slutsatser gör därför inte anspråk på att 

vara allmängiltiga eller representativa då de dras från en enstaka studie med ett visst 

urval och viss metodik. Slutsatserna dras alltså utifrån en förenklad bild av ett urval 
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folkbibliotek. De pekar dock på fynd som kan vara intressanta att forska vidare på med 

samtliga folkbibliotek som målgrupp. 

 

I förhållande till denna förenklade bild och slutsatsen som dragits från den om att 

biblioteksplaners funktion är legitimerande, uppstår två frågor för framtida forskning. 

 

Ett, ska biblioteksplaner verkligen vara planer? Är det rimligt att ha en plan som 

sträcker sig över flera år, och som enligt riktlinjerna ska innehålla tydliga mål och 

medel, när biblioteket som organisation befinner sig i en heterogen och tekniskt 

dynamisk omvärld? Det kan tyckas vara semantiskt hårklyveri, men när det kommer till 

utvärdering och uppföljning kan det ha betydelse om biblioteksplanen istället kallas 

vision eller strategi, då planerna i tidigare forskning och i denna studie innehåller 

väldigt lite planering. Planering som ord framkommer inte, istället är det ord som 

vision, strategi, motto, mission och uppdrag som nämns. Själva planeringen tycks enligt 

analysen och Rivano Eckerdal och Carlsson (2018) snarare finnas i verksamhetsplaner, 

handlingsplaner, utvecklingsplaner och arbetsplaner. KB konstaterade det samma 2012 i 

sin rapport Bibliotekens planer. Som tidigare konstaterats; om en plan behöver andra 

planer för att följas upp kan den första planen inte vara mycket av en plan. 

Begreppsförvirringen kan behöva redas ut, vilket även visade sig tydligt efter de 

dialogmöten som sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin10 sammankallat till 

hösten 2018. Kritik framfördes mot att det saknades vision och strategi och att utkastet 

till den nationella strategin var för mycket av en handlingsplan (Biblioteksbladet, 2018). 

Men vad är en strategi och vad är en plan? Och vad ska biblioteksplanen vara? 

 

Fråga nummer två som infinner sig är hur legitim en biblioteksplan anses vara enligt 

uppföljare och utvärderare om planens funktion visar sig vara att legitimera biblioteket? 

 

Som avslutning illustreras problematiken med att knyta an till det teoretiska ramverket 

med ett citat från organisationsforskaren Nils Brunsson:  

 
”Organizations are systems that are supposed to act, so for them the tension between 

attractive ideas and the limits and specificities of practice becomes acute. They are easy 

victims for the criticism of having perverted our ideals. Modern organizations are squeezed 

between ideology and practice” (2003, s. 204). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på en nationell 

biblioteksstrategi. Ett utkast presenterades 2018 och diskuterades med branschen under så kallade 

dialogmöten. Förslaget ska vara färdigt 1 mars 2019. 
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BILAGA 1: Kodfrågor 
 

Kodfrågor till biblioteksplanerna 

 

 Vad för typ av mål har planen? 

 Omnämns någon vision i planen? 

 Framgår det med vilka aktiviteter målen ska nås? 

 Framgår det när målen ska vara uppnådda eller om planen ska följas upp? 

 Finns det särskilda mål för de publika aktiviteterna? 

 Om mål eller aktiviteter för att nå målen inte finns tydligt formulerade - finns 

det andra formuleringar som liknar målbilder och medel för att nå dem? 

 

Kodfrågor till programbladen 

 

 Vilka publika aktiviteter kan vara medel för att uppnå vilka mål i 

biblioteksplanen? 

 Vilka publika aktiviteter stämmer överens med de deklarerade aktiviteterna i 

biblioteksplanen? 

 Finns det aktiviteter som inte tydligt går att koppla till mål i biblioteksplanen? 

 

Kodsfrågor till biblioteksplaner och programblad med hjälp av det teoretiska ramverket 

 

Ur det instrumentella perspektivet: 

 Är målen reella/operationella? 

 Är målen enkla? 

 Är målen kortsiktiga nog för att rymmas inom biblioteksplanens giltighetstid? 

 Är målen realistiska? 

 Syns tecken på att biblioteket handlar målrationellt? 

 Syns några tecken på att biblioteket handlar enligt en begränsad rationalitet? 

 Är målen vaga? 

 

Ur det institutionella perspektivet: 

 Är målen symboliska/officiella? 

 Är målen komplexa? 

 Är målen långsiktiga? 

 Är målen idealistiska? 

 Är målen vaga? 

 Syns några tecken på hyckleri? 

 Syns någon form av isomorfism?  

- Tvingande? 

- Mimetisk? 

- Normativ? 

 

 


