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Projekt som biblioteksutveckling  
 

Bland Sveriges folkbibliotek och länsbibliotek genomförs kontinuerligt en rad 

utvecklingsprojekt, både med extern och med intern finansiering. I följande studie intresserar 

vi oss för innehållet i dessa projekt och även formerna för dem. I den första studien, delstudie 

1, fokuserar vi på externfinansierade biblioteksprojekt. Delstudie 2 undersöker 

internfinansierade projekt. Delstudie 3 undersöker projektansökningar vilka inte beviljats 

medel. Detta paper är en presentation av delstudie 1.  

 

Studien är en del inom forskningsprojektet Bibliotekstjänsters sociala funktioner och värde 

för individ och samhälle. Projektet ingår i ett långsiktigt arbete för att belysa bibliotekens roll 

och utveckling i ett längre tidsperspektiv. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om hur bibliotekens identitet kommer till 

uttryck genom utvecklingsprojekt. Vilka perspektiv är synliga i projekten? Hur speglas 

aspekter som demokrati, användardelaktighet, verksamhetsutveckling, systemutveckling etc? 

Vilka specifika biblioteksfrågor lyfts fram? 

 

Undersökningen innefattar en rad kartläggande, deskriptiva frågeställningar: Vilka projekt har 

anslagsgivare satsat på? Vilka ämnesområden är berörda? Hur ser spridningen ut mellan 

län/regioner och kommuner? Vilka målgrupper berörs? Hur har projekten dokumenterats?  

 

Metod 

 

Kartläggningen innefattar ett stort empiriskt material. Som metod för datainsamling har 

retrospektiv dokumentstudie av projektbeskrivningar använts. Materialet består av 283 

projektbeskrivningar som vi funnit via Kulturrådet, Idébiblioteket, Barnens bibliotek, 

läns/regionbibliotek etc. Studien avgränsas till de senaste fem åren, 2005-2009, och innefattar 

kommunbibliotek och läns-/regionbibliotek (betonas bör dock att även om ett läns- eller 

regionbibliotek är ansvarigt för ett projekt, är folkbibliotek i länet respektive regionen ofta 

berörda av projektet). Utvecklingsprojekt definieras här som att de har haft extern finansiering 

samt formulerade mål, ett startdatum och ett slutdatum. Efter urvalet kvarstår alltså 283 

projekt vilka utgör de projekt som har analyserats i studien. Dessa finns angivna i bilaga 1. 

 

I analysens första skede formulerades nyckelord utifrån det insamlade materialets innehåll. 

Nyckelorden finns angivna i bilaga 2. Till följd av det empiriska materialets omfattning 

strukturerades samtliga projekt i urvalet upp i en matris och kodades efter nyckelorden. 

Kodningen har stundtals inte varit självklar p.g.a. det faktum att projektens dokumentation 
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varit begränsad i en del fall. I Samhällsvetenskapliga metoder skriver Alan Bryman (2002) att 

de kategorier (i vårt fall nyckelord) som används vid kodning av insamlat material inte bör 

överlappa varandra samtidigt som de bör vara ömsesidigt uteslutande. Detta har vi haft i 

åtanke vid kodningen av vårt material. 

 

Utifrån matrisen genomfördes dels en kvantitativ analys genom att vi beräknade och 

redovisade hur fördelningen ser ut mellan projekten vad gäller finansiär, målgrupp och syfte, 

dels en kvalitativ analys genom att vi i detta paper beskriver vilka bibliotek som har stått 

bakom projekten, finansiering, syfte och mål, målgrupper och dokumentation.  

 

Aktörer i projekten 

 

En aspekt av kartläggningen som vi har intresserat oss för är fördelningen mellan projekt på 

läns-/regionnivå och på kommunnivå. Resultatet visar att läns-/regionprojekt är vanligare, 

men att skillnaden inte är särskilt stor. Projekt där enbart ett läns- eller regionbibliotek varit 

inblandat är 138 (49 procent). Projekt där endast ett kommunbibliotek eller bibliotek inom 

samma kommun är berört är 99 stycken (35 procent). Samarbeten mellan olika läns-

/regionbibliotek har funnits i 17 projekt (3 procent). Endast i ett fåtal (4) projekt har vi funnit 

samarbeten mellan folkbibliotek i olika kommuner. Likaså har vi funnit få exempel på 

externfinansierade projekt med internationella samarbetspartners som fokus (6 projekt).  

 

Andra aktörer som nämns som berörda av projekten är exempelvis BVC, förskolor, skolor, 

studieförbund, sjukhus, teatrar, museer, intresseorganisationer, arkiv, Myndigheten för 

skolutveckling, Kulturrådet, Svenska Barnboksinstitutet och högskolor (Högskolor som 

nämns som deltagande i projekten är Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i 

Kalmar, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan 

i Gävle och Bibliotekshögskolan). 

 

Tidsmässigt har majoriteten av projekten pågått under 2-3 år, men det finns exempel på 

projekt som pågått endast en dag och projekt som övergått till ordinarie verksamhet.   

 

Finansiering av projekten 

 

Den huvudsakliga finansieringen av projekten i vårt urval stod Kulturrådet för. Två 

tredjedelar av projekten var helt eller delvis finansierade med medel från denna instans. 

Övriga projekt finansierades av de deltagande folkbibliotekens kommuner (genom bland 

annat kultur- eller kultur- och fritidsnämnder), landsting och regioner, länsbibliotek och av 

olika svenska myndigheter såsom exempelvis Integrationsverket som bland annat gav 

ekonomiskt stöd till projektet Bilingual Benefit (i detta projekt, som genomfördes under år 

2006, var syftet att under Mångkulturåret 2006 erbjuda ungdomar sommarjobb på de lokala 

folkbiblioteken i Västmanland). Finansiering av biblioteksprojekt har även skett genom någon 

av EU:s kanaler såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

integrationsfonden och Europeiska socialfonden. Men även andra, kanske mer oväntade, 

finansiärer har hittats i vår studies urval. Bland dessa kan följande exempel nämnas: 

Frimurarföreningen EOS (i Lund) som finansierade projekt Bok på rymmen (projektet 

organiserades av folkbiblioteken i Lund åren 2008-2009, projektets syfte var att söka upp 

ungdomar och samtala med dem om böcker), Sparbanksstiftelsen Skåne som bistod projektet 

LÄS! med ekonomiskt medel (projektet organiserades av Malmö stadsbibliotek, 2006-2008, 

och syftade till att väcka läslust hos barn och att aktivt verka för att ge barns läsning större 

utrymme i skolan och på fritiden) samt Allmänna arvsfonden som har finansierat projektet 
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Projekt IT-ombud i Kalmar län (Regionbiblioteket Kalmar, 2003-2006 – projektets syfte var 

att vidareutbilda de läsombud som arbetade på dagcenter respektive gruppbostäder till IT-

ombud för att dessa i sin tur skulle kunna tillgängliggöra internet för de personer som vistades 

på de nämnda dagcentren och gruppbostäderna).   

   

Projektens syfte och mål  

 

De utvalda projektens syften är av mycket varierad art, den enda gemensamma nämnaren för 

dem alla är att de på något sätt berör den verksamhet som bedrivs på folkbibliotek. Projektens 

syften presenteras nedan fördelade mellan ett antal valda kategorier. Ihågkommas bör att 

många projektsyften kan räknas in under mer än en kategori.  

 

Projekt med fortbildning respektive kunskapsfrämjande syfte 

De fortbildande respektive kunskapsfrämjande projekten är närbesläktade, dock med en viktig 

skillnad vad gäller målgrupp. Projekt som syftar till fortbildning (14 procent av studiens totala 

urval) vänder sig till bibliotekarier eller till de yrkespersoner (vanligast pedagoger) som 

arbetar med förmedling av det kulturutbud (vanligast litteratur) som finns på folkbiblioteken. 

Mer konkret är dessa projekts syfte att utbilda respektive vidareutbilda de två nämnda 

målgrupperna inom ett bestämt område, för att genom en höjd kompetens kunna erbjuda en 

bättre service till bibliotekets besökare respektive andra utvalda målgrupper. Utbildningarna 

inom projekten berör till stor del olika målgruppers, särskilt barns, läsning alternativt är 

kopplade till en pågående eller planerad utveckling av bibliotekets verksamhet eller tjänster. 

Ett exempel på fortbildning som handlar om barns läsning är projektet Litteratur för livet 

(Sollefteå bibliotek, 2009) vars syfte är att utbilda pedagoger och personal från skolbibliotek i 

läsfrämjande metoder riktade mot barn, särskilt pojkar. Som exempel på ett projekt vars syfte 

är att i den genomförda fortbildningen beröra en utveckling av bibliotekets verksamhet kan 

projektet Vi träffas på bibblan (Regionbibliotek Halland, 2006-2007) nämnas. Projektets syfte 

är att utveckla bibliotekspersonalens kompetens gällande frågor rörande mångkultur för att 

genom detta kunna förstärka bibliotekets roll som mötesplats för alla invånare. Med andra ord 

fortbildas bibliotekarierna inom detta projekt för att bibliotekets verksamhet, genom den 

erhållna höjda kompetensen hos personalen, ska kunna utvecklas. Ett antal av de projekt som i 

sitt syfte fokuserar på fortbildning går konkret ut på att ge upphov till en diskussion (bland 

bibliotekariepersonalen och de övriga deltagande i projektet) om vilken kompetens som 

behövs på biblioteken. Ett exempel på ett sådant projekt är projektet Biblioteksutveckling – 

kompetensbehov (Regionbibliotek Skåne, 2008) vars syfte är att diskutera vilken kompetens 

som behövs på folkbibliotek, för att folkbiblioteken ska kunna vara aktörer av vikt i det lokala 

samhället. Med andra ord behöver ett projekt med ett fortbildande syfte inte nödvändigtvis 

innebära att det har genomförts en faktisk fortbildning inom projektet. Viktigt att poängtera är 

att fortbildningen kan vara ett direkt mål i sig eller ett indirekt mål inom det genomförda 

projektet. I det förstnämnda fallet är syftet med projektet att utbilda/vidareutbilda en viss 

yrkesgrupp som arbetar med förmedling av litteratur inom ett specificerat område. I det 

sistnämnda fallet är det egentliga syftet ett annat än fortbildning av personal knuten till 

folkbibliotekets verksamhet men för att uppnå detta andra egentliga syfte måste den utvalda 

yrkesgruppen först vidareutbildas.  

 

Projekt inom kategorin kunskapsfrämjande bedrivs i syfte att sprida kunskap om, i huvudsak, 

ett utvalt samhällsrelaterat ämne, vilket inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till 

biblioteksverksamheten, om erbjudna bibliotekstjänster eller om någon definierad grupp i 

samhället. Projekt med ett kunskapsfrämjande syfte utgör en mindre andel av urvalet (8 



4 
 

procent av det totala antalet projekt) än projekten med ett fortbildande syfte (vars andel är sex 

procentenheter högre).  

 

Målgruppen för kunskapsspridningen kan antingen bestå av en vagt specificerad allmänhet 

eller en formulerad målgrupp. Som belysande exempel på detta kan nämnas att medan 

projektet Hallandsbibliografin – digitalt (Regionbiblioteket Halland, 2006-2007) i sin strävan 

efter att öka kunskapen om Halland, dess historia, geografi och kultur inriktar sig på den 

allmänhet som är intresserad av det berörda ämnet, riktar sig projektet Instruktionsfilmer på 

teckenspråk (Örebros stadsbibliotek, 2007) direkt till teckenspråkiga döva och hörselskadade.  

 

Ihågkommas bör att ett projekt kan ha ett både fortbildande och kunskapsfrämjande syfte 

genom att en del av projektet syftar till att vidareutbilda bibliotekarier (eller andra yrkeskårer 

som arbetar med förmedlig av kultur/litteratur) medan den andra delen av projektet har som 

målsättning att nå ut med kunskap till en målgrupp utanför bibliotekariekåren.  

 

Projekt i syfte att utveckla 

Drygt 40 procent av de i studien utvalda projekten syftar till att på något sätt främja en 

utveckling av verksamheten. De utvecklande projekten har i vår studie delats in i fyra 

underkategorier: verksamhetsutvecklande, beståndsutvecklande, digitalt utvecklande och 

metodutvecklande projekt.  

 

Projekt med ett verksamhetsutvecklande syfte eftersträvar att genomföra en fysisk ändring 

eller utveckling av verksamheten på det respektive de bibliotek som ingår i projekten. Det kan 

exempelvis handla om att utforma en ny avdelning eller del inom biblioteksutrymmet såsom 

sker i projektet Barnbiblioteket i Kulturens hus…i rummet & i rymden…
1
, Norrbottens 

Länsbibliotek (vars syfte är att bygga upp det ultimata barnbiblioteket), att iordningsställa en 

ny bokbuss som ska vara anpassad efter målgrupper med särskilda behov (såsom sker i 

projektet Bokbussen för alla, Luleå folkbibliotek) eller att skapa en ny mötesplats som är 

anpassad efter en särskild målgrupp (vilket är fallet i projektet Hästprojektet, Sollebrunns 

bibliotek, 2004-2005, projektets syfte är att ”göra biblioteket till en kunskapskälla och 

mötesplats för alla häst- och mopedintresserade”).  

 

Projekt med ett beståndsutvecklande syfte är få i vårt urval - endast två stycken av totalt 283 

projekttagare väljer att arbeta med ett projekt vars mål är att öka det erbjudna kulturutbudet på 

biblioteket. I projekten Bibliotek Värmland – fördjupad samverkan (Länsbibliotek Värmland) 

och Folkbibliotek och folkbildning i samspel (Regionbibliotek Skåne) är syftet att öka 

bibliotekens litteraturutbud. Syftet uppnås genom att biblioteken samarbetar med antingen 

andra bibliotek eller med aktörer inom det område som berörs i projektet i fråga.   

 

Projekt som syftar till en digital utveckling inom biblioteksverksamheten handlar om att 

bygga upp eller utveckla webbplatser, databaser, kataloger eller andra digitala tjänster. 

Projekten inom denna grupp påminner mycket om varandra i utformningen. Som exempel på 

ett sådant kan projekt Bibliotek.se nämnas (som Stockholms stadsbibliotek höll i) vars syfte är 

att bygga upp webbplatsen Bibliotek.se. Många fler exempel av denna sort finns.   

 

Så kallade metodutvecklande projekts syften är att hitta och/eller utveckla en metod för att 

med hjälp av denna bygga upp alternativt förbättra en del av bibliotekets verksamhet, tjänster 

eller service. I majoriteten av projekten inom denna grupp är ett utvecklande av modellen inte 

                                                           
1
 Alternativ titel: Barnbiblioteket i rummet & i rymden 
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det slutgiltiga målet, utan ett delmål. Den utvecklade metoden ska i sådana fall därefter 

användas för att uppnå det egentliga målet (inom samma eller inom ett efterföljande projekt). 

Vilket detta egentliga mål är beror på projektets grundläggande problemformulering men det 

kan exempelvis handla om att förbättra tillgängligheten för biblioteksanvändare. Projektet 

Talboken på väg till barn och unga (Regionbibliotek Stockholm, totalt 2002-2009) kan 

nämnas i detta sammanhang då detta projekts syfte är att bland annat utveckla metoder för att 

effektivt kunna sprida information om talböcker som riktar sig till barn och unga, detta för att 

talböckerna i slutändan ska kunna brukas av så många användare som möjligt.  

 

Slutligen syftar en del projekt inom kategorin Projekt i syfte att utveckla inte primärt till att 

utföra en konkret utveckling av verksamheten, beståndet, det digitala eller de använda 

metoderna utan till att kompetensutveckla bibliotekspersonal, skapa diskussioner eller 

genomföra studier för att genom detta erhålla kännedom om vilka möjligheter som finns för 

genomförandet av ett projekt med ett konkret (verksamhets)utvecklande syfte. Som ett 

belysande exempel kan projektet Att sätta spår (Regionbibliotek Stockholm) nämnas då detta 

projekt syftar till att utveckla diskussionen om framtidens barnbibliotek och att ge 

barnbibliotekarierna helt nya impulser
2
. Med andra ord genomförs ingen direkt eller konkret 

utveckling inom projektet, utan själva projektets syfte är att strukturera upp och förbereda för 

en sådan utveckling.    

 

Projekt med användaren i centrum 

I en del projekt placeras användaren i centrum av projektens syften. Exempel på sådana är 

projekt vars syfte är att stärka måendet och/eller självkänslan hos en utvald målgrupp. Få av 

de biblioteksprojekt som har valts ut till denna studie kan karaktäriseras som sådana, men 

några exempel finns och ett utmärkande är projektet Barns väntan… (Mölndals, Orusts och 

Lilla Edets bibliotek drev detta projekt, 2005) som vänder sig till ensamma flyktingbarn och 

syftar till att bland annat ge dessa barn uppmärksamhet, glädje och ökad självkänsla.  

 

Ett annat exempel på typ av projekt i vilka användaren är centralt placerad är projekt med en 

så kallad uppsökande verksamhet. Dessa projekts syfte är att bibliotekspersonalen alternativt 

biblioteken aktivt ska nå ut till de personer och grupper som inte på egen hand uppsöker 

biblioteket. Därmed är inte projektens syfte att rikta uppmärksamhet mot den del av 

biblioteksverksamheten som kan tänkas intressera projektets målgrupp utan syftet är att 

bibliotekspersonalen respektive bibliotekens representanter ska bege sig ”ut i fält” och på 

egen hand söka upp den målgrupp som projektet riktar sig till för att locka den aktuella 

målgruppen till biblioteket. Projektet Språksamma möten med sagotema (Ludvika bibliotek, 

2009) är ett tydligt exempel då syftet med detta projekt är att kontakta och uppmuntra 

inflyttade familjer (som har en annan bakgrund än svensk) att besöka biblioteket tillsammans 

med sina barn för att delta i sagoberättandet som förs på olika språk.  

 

Till kategorin av projekt som fokuserar på användaren räknas även de projekt som syftar till 

att öka användarens inflytande och/eller delaktighet i bibliotekets verksamhet respektive i 

utvecklingen av denna. Belysande exempel är projektet bibliotek.ung (Regionbiblioteket 

Kalmar, 2007-2009) som syftar till att öka ungdomars deltagande och delaktighet i 

biblioteksutvecklingen hos de bibliotek från regionen som deltar i projektet. 

 

Poängteras bör dock att även om en användare/målgrupp utgör den centrala delen i ett 

projekts syfte, innebär detta inte automatiskt att projektet i sig direkt riktar sig till denna 

                                                           
2
 Projektbeskrivning, Att sätta spår.  
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användare/målgrupp (även om projektets syfte är att förbättra situationen för denna 

användare/målgrupp). Ett exempel bland flera är projektet Språk som rikedom (Fisksätra 

bibliotek) som behandlar barns flerspråkighet och syftar till att öka kunskap om och främja en 

positiv syn på denna målgrupp hos de yrkeskårer som finns kring dessa barn. Med andra ord 

är det flerspråkiga barn som är centralt placerade i detta projekts syfte, men projektet riktar 

sig inte till dessa barn utan till en målgrupp som finns runt de flerspråkiga barnen.   

 

Projekt i syfte att utveckla läsning, skrivande och språk 

Nästan 30 procent av de utvalda biblioteksprojekten har ett läsfrämjande syfte. En absolut 

majoritet av dessa, riktar sig till barn och/eller unga i skolan eller i hemmen samt i många fall 

även till de vuxna som finns i barnens närhet såsom föräldrar och pedagoger. Projektet 

Folkbildning för småfolk - intresse och expertkunskap som lässtimulans (Tranemo bibliotek, 

2007-2008) är ett typiskt exempel på denna typ av projekt då dess syfte är att väcka barns 

läslust med hjälp av faktaböcker. I ett flertal projekt med ett läsfrämjande syfte, riktat till 

barn, innebär det huvudsakliga arbetssättet inte en direkt kontakt med barn och deras läsning 

utan ett förberedande arbete som på sikt ska leda till en främjning av barns läsning. Det 

förberedande arbetet kan exempelvis handla om att hitta och/eller utveckla läsfrämjande 

metoder, om att skapa medvetenhet om barns läsning eller om att utöka samarbete mellan 

bibliotekarier, pedagoger eller andra yrkesgrupper inom området. Som exempel kan projektet 

Att läsa och berätta gör förskolan rolig och lärorik
3
 (Länsbibliotek Jönköping, 2008-2010) 

nämnas vars syfte är att ”öka medvetenheten kring läsning i förskolan och att inspirera 

förskolelärare och bibliotekarier till ett utökat samarbete”.    

 

I många projekt förenas ett läsfrämjande och ett skrivfrämjande syfte för att genom denna 

dubbla insats öka målgruppens, till vilken projektet riktade sig till, positiva inställning till 

främst litteratur. Detta sker bland annat i projektet Bokupplevelse för alla sinnen 

(Smedjebackens bibliotek, 2008) där syftet just är att ”levandegöra litteratur genom alla 

sinnen” och att uppmuntra barnen (projektets målgrupp) till att skapa själva för att väcka 

intresse för litteratur. Ett skrivfrämjande projekt kan även syfta till att nå ut till nya 

målgrupper, med andra ord att bedriva uppsökande verksamhet. I projektet Nya rum - 

biblioteket besöker dig! (Simrishamns bibliotek, 2008-2009) är just syftet att nå ungdomar på 

andra platser än biblioteket och att väcka, hos dessa ungdomar, ”lusten och nyfikenheten till 

många olika språkliga intryck och uttryck”. 

 

Något fler än vad tjugonde projekt (av det totala antalet) syftar till att utveckla en tilltänkt 

målgrupp genom att satsa på ett främjande av språkutvecklingen hos målgruppen. Projekt 

Språkstimulans
4
 (Mora bibliotek, 2007-2008) syftar till att ”utveckla nya former och metoder 

för att väcka språkglädje hos barn och föräldrar”. Bland projekten med ett språkutvecklande 

syfte, kan det nämnda syftet vara tudelat genom att projektet ifråga söker att dels främja en 

språkutveckling hos barn, dels att öka kunskap om barns språkutveckling bland de vuxna 

(föräldrar, pedagoger etc.) som finns i de aktuella barnens närhet. I projektet Flerspråkiga 

bokpåsar till förskolan, (Biblioteken i Botkyrka kommun, 2009-2010) hittas ett exempel på 

just detta genom att projektets syfte är att ”öka kunskapen och förståelsen för läsandet och 

bildens betydelse för barns språkutveckling hos förskolepersonalen och barnens föräldrar” 

samt att ”tillgängliggöra litteratur” och vidare att ”stärka barnens språkutveckling i 

modersmålet och andraspråket”.  

 

                                                           
3
 Tidigare benämndes detta projekt som Litteraturen i förskolan 

4
 Projektet har även kallats för Språkstimulans för yngre barn. 



7 
 

Projekt vars syfte är att litterärt utveckla biblioteksanvändaren (genom erbjudna 

litteraturstudier alternativt litteraturdiskussioner) är mycket ovanliga i vårt insamlade 

material. Endast en studie (av de 283 granskade projekten) kan betecknas som en sådan. En 

tänkbar förklaring till detta kan vara att aktiviteter av denna art ingår i folkbibliotekens 

ordinarie verksamhet.     

 

Projekt med kultur i antropologisk betydelse 

Drygt tio procent av biblioteksprojekten i vår studie ger i sitt syfte minoritetskulturer 

(invandrarkulturer eller inhemska kulturer) en central plats. Detta sker antingen genom att 

kulturell mångfald och/eller andra språk än svenska uppmärksammas eller genom att personer 

tillhörande minoritetskulturer försöks införlivas i den svenska kulturen eller i någon del av det 

svenska samhället (t.ex. i folkbibliotekets verksamhet). I projektet Sjåavoeh - Nya arenor för 

konst och kultur i sydsamiskt område (Länsbiblioteket i Västerbotten/ Västerbottens läns 

landsting, 2008-2011) är projektets delsyfte att lyfta fram och öka kunskap om den samiska 

kulturen (projektet riktas till såväl den samiska som den icke samiska befolkningen).  

 

Samtliga projekt inom denna kategori vänder sig till invandrare eller till medlemmar av 

minoritetsgrupper, men projekten har olika tillvägagångssätt beroende på om det är 

integration eller mångfald som står i fokus. Om syftet med projektet är att uppmärksamma en 

annan kultur eller en minoritetskultur, söker de projektansvariga att lyfta fram kulturen ifråga 

och att sprida kunskap om den till en svensk målgrupp. Om syftet med projektet däremot är 

införliva medlemmar från en icke svensk kultur i det svenska samhället, är det inte den icke 

svenska kulturen som lyfts fram utan fokus läggs på att presentera den svenska kulturen för de 

nämnda medlemmarna på ett sådant sätt att dessa personer integreras i den svenska kulturen. 

 

Projekt med syfte att beskriva och uppmärksamma den egna verksamheten 

Nästan en femtedel (19 procent) av de utvalda projekten syftar till att antingen granska den 

egna verksamheten eller till att rikta utomstående gruppers uppmärksamhet på 

biblioteksverksamheten. I detta avsnitt hittas de beskrivande, studerande, utvärderande och 

marknadsförande projekten. 

 

Knappt var tionde externt finansierat projekt syftar helt eller delvis till att utföra en 

undersökande studie alternativt en utvärdering av en företeelse kopplad till bibliotekets 

verksamhet. Det kan exempelvis handla om utvärdering av ett tidigare genomfört projekt 

respektive av en använd metod eller om en undersökande studie huruvida det finns behov av 

en särskild utveckling av bibliotekets verksamhet. Länsbibliotek Dalarna är ansvarigt för 

projektet Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län (2005-2007) där syftet 

är att ”undersöka vilka behov och önskemål som invånarna med ett annat modersmål än 

svenska har”. 

 

Den andra gruppen av projekt inom denna kategori, de så kallade marknadsförande projekten, 

syftar just till att lyfta fram och visa upp någon del av bibliotekets verksamhet eller någon 

särskild del av bibliotekets bestånd. Ett exempel på detta är projektet Biblioteket, boken och 

den långa svansen (projektägare är Regionbibliotek Stockholm) vars syfte är att lyfta fram 

äldre skönlitteratur och öka utlåningen av magasinböcker. Den genomförda marknadsföringen 

kan rikta sig antingen till allmänheten (samhället) eller till en specifik målgrupp. 
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Intern och extern samverkan  

Hälften av de utvalda projekten innehåller antingen extern eller intern samverkan (eller båda 

formerna). Samverkan kan i dessa fall vara ett eget syfte i sig (medförande att syftet med 

biblioteksprojektet är att utveckla och förbättra samverkan mellan det deltagande biblioteket 

ifråga och en annan aktör) eller ett mål på vägen för att uppnå det egentliga syftet (betydande 

att syftet med projektet är att verka för exempelvis ett läsfrämjande hos barn och för att uppnå 

detta syfte utvecklar biblioteket ett samarbete med en annan part). I projektet BIN - 

Bibliotekssamverkan i Norrland (Länsbiblioteket Jämtland och Västernorrland, 2003-2005) är 

syftet att ”finna nya former för förbättrad kunskapsförsörjning i norrlandslänen genom en 

fördjupad samverkan mellan lånecentral, länsbibliotek, högskolebibliotek och 

kommunbibliotek”, dvs. det centrala syftet i detta projekt är inte att få till stånd en fördjupad 

samverkan mellan de nämnda aktörerna utan att utveckla metoder för en förbättrad 

kunskapsförsörjning genom den nämnda samverkan. Ett annat tydligt exempel är projektet 

Pojkar, böcker, idrott (Linköpings kommun är ytterst ansvarigt för detta projekt som 

genomfördes under år 2009) i vilket Lambohovs bibliotek samarbetar med fotbollslaget IK 

Östria Lambohov och En bok för alla för att genom detta samarbete ”främja den skönlitterära 

läsningen hos pojkar (10-12 år) som spelar fotboll i traktens lag”. Därmed är den pågående 

samverkan i detta projekt endast ett medel för att uppnå studiens centrala syfte.  

 

Tillgänglighet 

Knappt tjugo procent av de utvalda projektens syfte går ut på att öka tillgängligheten till 

någon del av bibliotekens verksamhet. Många gånger riktar sig projekten till en specifik grupp 

i syfte att öka denna grupps möjlighet till tillgång till bibliotekets fysiska och/eller digitala 

tjänster och utbud. Nio procent av de projekt vars övergripande syfte är att påverka 

användarens tillgänglighet positivt, går konkret ut på att utföra en studie respektive 

utvärdering om vilka ändringar som måste ske av bibliotekets verksamhet för att en öka 

tillgänglighet ska vara möjlig. Ett projekt vars syfte är formulerat på detta vis är projekt 

Arkitektstöd (Regionbiblioteket Västra Götaland, 2005) vars övergripande syfte är att öka 

funktionshindrades tillgänglighet till bibliotek i Västra Götalandsregionen. Projektet går ut på 

att en invertering genomförs av de i projektet deltagande bibliotekens tillgänglighet och 

användbarhet för funktionshindrade biblioteksanvändare.   

 

I 30 procent av fallen där projektet syftar till att öka tillgängligheten, sker denna ökning av 

tillgänglighet med hjälp av digitalisering, katalogisering eller en utveckling av kataloger, 

databaser eller websidor. Med andra ord spelar den digitala världen roll i mindre än en 

tredjedel av projekten som går ut på att öka tillgängligheten. 

 

Syftet att främja en tillgänglighet till någon del av folkbibliotekets verksamhet är i de flesta 

fall inte det aktuella projektets enda syfte. Många gånger är ett projekts syfte att positivt 

utveckla tillgängligheten och samtidigt att öka bibliotekets bestånd, att fortbilda bibliotekarier 

eller att söka upp en tilltänkt målgrupp för att informera den om möjligheterna på biblioteket. 

En sådan förening av syften är logisk, då det för att främja tillgängligheten kanske måste till 

en utveckling av någon del av bibliotekets verksamhet (till vilken tillgängligheten ska nå), en 

utbildning av bibliotekets personal (för att dessa ska ha rätt kompetens för att kunna 

underlätta användarnas tillgång till bibliotekets verksamhet) eller ett informationsdelgivande 

till användarna om vad som finns på bibliotek (för att dessa användare ska veta vad de exakt 

kan försöka att få tillgång till).  
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I tabellen nedan finns en översikt över de flesta av projektens syften: 

Syfte Procent/antal projekt (av 283) 

Internt och externt samverkande 49/139 

Externt samverkande 30/86 

Läsfrämjande 28/80 

Verksamhetsutvecklande 27/77 

Internt samverkande 23/65 

Tillgängliggörande 20/56  

Fortbildande 14 /40 

Metodutvecklande 13/36 

Uppsökande 10/28 

Marknadsförande 9/26 

Studerande/utvärderande 10/27 

Mångfaldsframlyftande 8/24 

Kunskapsfrämjande 8/22 

Integrerande  7/21 

Digitalt utvecklande 6/18 

Språkutvecklande 6/17 

Skrivfrämjande 5/15 

Användarinflytande 2/7 

Självkänslestärkande 2/5 

Beståndsutvecklande 1/2 

Litteraturstuderande 0,4/1 

 

Målgrupper för projekten 

 

En intressant aspekt av projekten rör hur många projekt som är riktade inåt mot bibliotekens 

egen verksamhet och utveckling och hur många projekt som riktar sig utåt mot olika 

målgrupper i samhället. Genomgången av materialet visar att 73 projekt, 26 procent, av de 

genomgångna projekten riktar sig till bibliotek och bibliotekspersonal. Här finns också ett 

stort antal projekt vilka syftar till kompetensutveckling och verksamhetsutveckling hos 

biblioteken för att på så vis öka tillgänglighet och förbättra service för en viss målgrupp. Som 

exempel kan nämnas ”att utveckla former inom biblioteksverksamheten för att möta 

vuxenutbildningens prioriterade målgrupper, utvärdera insatserna och bedöma huruvida dessa 

ska övergå i reguljär verksamhet” (projekt Vuxna i lärande, Kulturförvaltningen Göteborg/ 

Kortedala, 2003-2009) samt ”att pröva och söka nya metoder i litteraturförmedlingen till barn 

och unga genom att erbjuda favoritböcker och fika på biblioteken i Sörmland” (projekt 

Bookworms - bokklubbar för barn och unga i Sörmland, Länsbibliotek Sörmland, 2007-

2008).  

Allmänheten nämns som målgrupp i 64 projekt. Dessa projekt handlar i de flesta fall om 

verksamhetsutveckling, utveckling av digital verksamhet eller marknadsföring. Den 

vanligaste målgruppen för projekten är barn och unga, ungefär en tredjedel av projekten 

hamnar i denna kategori.    
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I några av projekten nämns flera målgrupper, och i en klar majoritet bland dessa finns de 

projekt som riktar sig till pedagoger, barn/unga och föräldrar. Bland projekten finns 14 

stycken av detta slag.   

Få projekt riktar sig till nya målgrupper (vilka i detta fall utgörs av sommargäster och 

människor intresserade av hälsa). En förklaring till detta kan vara att allmänheten inbegriper 

alla människor, och att de nya målgrupperna ryms här. I vissa av projektbeskrivningarna 

beskrivs funktionshindrade vara en ny målgrupp (dessa har då placerats i kategorin 

funktionshindrade).  

I tabellen nedan finns en översikt över de flesta av projektens målgrupper. 

Målgrupp Procent/antal projekt (av 283)   

Allmänheten 23/64 

Barn/unga 18/51 

Barn 7/19 

Unga 4,6/13 

Pojkar 1/3 = 30/85 tot 

Invandrare/ej svenska som 

modersmål/ej svenskspråkiga 

3/8 

Funktionshindrade 5/15 

Föräldrar 4,6/13 

Pappor  0,4/1 

Vuxna studerande 2,5/7 

Bibliotek/bibliotekspersonal  26/73 

Pedagoger (från förskola till 

gymnasium) 

12/33 

Biblioteks-/kulturchefer 1/3 

Vårdpersonal 1/3 

Kommunala tjänstemän 0,4/1 

Kulturarbetare 0,4/1 

Nya målgrupper 0,7/2 

 

Projektens dokumentation 

 

Utmärkande för projektens dokumentation är snarast mångfald, eller rentav ”spretighet”. 

Tidigare studier (bl.a. Holmgren & Flodin 1996) har visat att bibliotek i många fall fokuserar 

på faserna planering och genomförande, på bekostnad av faserna analys och utvärdering. Den 

i många fall blygsamma projektdokumentationen styrker detta resultat ytterligare. 

Projektansökningarna och projektbeskrivningarna är i många fall ganska knapphändiga och 

direkt inriktade mot åtgärder och beskrivningar av vad som ska göras. Undantag finns 

naturligtvis. Tvinning-projektet (Länsbibliotek i mellansverige, 2007-2009) resulterade i en 

metodbok (Ett steg till!: En metodbok för biblioteksutveckling: Twinningprojektets 

slutrapport, 2009). Projektet Godnattsagor inifrån (Malmö stadsbibliotek 2008-2010, nu 

permanentat) har fått stor massmedial uppmärksamhet genom tv, radio, press och tidskrifter. 

Också detta projekt har resulterat i en metodbok.  
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Förhållandevis få folkbibliotek har information om sina projekt på egna hemsidor. 

Information har när det gäller många av de lokala projekten funnits tillgänglig endast via 

anslagsgivaren, t.ex. Kulturrådet eller via webbplatser som Idébiblioteket 

(www.idebiblioteket.se) eller Barnens bibliotek (www.barnensbibliotek.se). Läns- och region-

biblioteken publicerar betydligt oftare dokumentation på sina webbplatser.   

 

Projektens dokumentation skiljer sig alltså mycket åt vad gäller omfång och innehåll. 

Standardformulären som tillhandahålls av anslagsgivaren har troligtvis bidragit till detta 

resultat i många fall. Så gott som alla har hänvisning till kontaktperson, medan det ofta är det 

otydligt huruvida projektet är internt eller externt finansierat. I några fall är dokumentationen 

av mindre formell karaktär, såsom minnesanteckningar på bibliotekets hemsida. Andra 

beskrivningar består av konferenspresentationer och i några fall har begreppet dokumentation 

utvidgats och projektet har resulterat i en blogg, wiki eller twitter.  

 

Ett mål med många projekt torde vara att sprida erfarenhet om projektet och dess resultat, 

samt analys av detta, för att andra bibliotek ska kunna lära sig och bli inspirerade. En 

bakomliggande idé med många projekt är att de ska sprida ringar på vattnet. Ibland omskrivs 

detta som effekten av ett projekt. En reflektion är därmed att det borde finnas ett stort intresse 

både hos anslagsgivaren och hos det eller de bibliotek som genomför projektet att sprida sina 

kunskaper och erfarenheter.  

 

Avslutande diskussion  

 

Vårt insamlade material visar på att det finns en stor spännvidd mellan de genomförda 

biblioteksprojektens mål och syfte. Samtliga projekt kan kanske benämnas som i slutändan 

demokratisträvande, då det slutgiltiga syftet (oavsett om det i projektbeskrivningen uttryckta 

syftet handlar om en ökning av tillgänglighet, ett ökat läsfrämjande eller om bibliotekariers 

fortbildning) bygger på tanken om att biblioteket ska stå alla samhällsinvånare till tjänst. 

Enligt Bibliotekslagen (1996:1596) ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar och åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
5
. Biblioteks-

projekten verkar i flera fall vara utformade i enlighet med Bibliotekslagen då många projekt 

just syftar till att främja och stimulera barn till läsning samt att erbjuda anpassad litteratur till 

de i paragraferna nämnda målgrupperna.  

 

Då en stor del av projekten syftar till att på något sätt utveckla biblioteket, dess verksamhet 

och erbjudna service och tjänster, verkar biblioteksprojekt vara den vanligaste formen av 

biblioteksutveckling. En annan slutsats som kan dras är att hälften av folkbibliotek inte 

genomför ett projekt på egen hand utan i samverkan med antingen andra (folk)bibliotek eller 

med andra aktörer. 

 

Avslutningsvis kan vi se att projekten speglar en rad aspekter såsom användardelaktighet, 

verksamhetsutveckling, systemutveckling och demokrati. Inte sällan innehåller ett och samma 

projekt flera av dessa dimensioner. Mångfalden kan ses som ett uttryck för folkbibliotekets 

                                                           
5
 8 § Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och 

andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 

dessa gruppers behov. 

9 § Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning. 
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många identiteter, såsom kunskapscentrum, informationscentrum, socialt centrum och 

kulturcentrum (se Andersson & Skot-Hansen, 1994).   

 

Studiens fortsättning 

 

Kartläggningen har väckt en rad frågor att forska vidare kring: Hur har resultat spridits? Hur 

stora var projekten när det gäller ekonomi, personal och tidsomfattning? Beskrivs projekten 

som lyckade? Hur motiveras projektets relevans? Hur har projektens mål förändrats över tid? 

Hur forskning använts i utvecklingsprojekten? Anknyter projekten till lokala biblioteksplaner? 

Vi hoppas kunna fortsätta utforska dessa frågor i framtiden. 
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Bilaga 1  Projekt som ingår i studien 

13 saker 

2020 Mars Express 

23saker 

ABM ResursCenter 2003-2005/ABM Resurs i Västernorrland 

ABM-samverkan i Blekinge/ABM i Blekinge/Kulturarv sydost 

Aneby kommun – utveckling av biblioteksverksamheten  

Arkitektstöd 

Arkitektstöd för ökad tillgänglighet en på bibliotek i Östergötland för personer med funktionshinder 

Att läsa och berätta gör förskolan rolig och lärorik/Litteraturen i förskolan 

Att sätta spår 

Att tillgängliggöra mångspråkig litteratur i Sverige 

AudioIndex/AudioIndex – det talande biblioteket 

Babybokprat 

Barnbiblioteket i Kulturens hus…i rummet & i rymden …/Barnbiblioteket i rummet & i rymden 

Barnen på regnbågen 

Barnens Polarbibliotek och Noras pulka på minoritetsspråk 

Barns smak 

Barns väntan… 

Biblioplayas 

Bibliotek 2007 

Bibliotek utan hinder 

Bibliotek Väl Befinnande 

Bibliotek Värmland - Fördjupad samverkan 

bibliotek.ung 

Bibliotek24  

Biblioteken på Höglandet  

Biblioteken som lärmiljöer 

Biblioteket mellan utanförskap och innanförskap 

http://www.f.lanbib.se/utvecklingsarbeten/pagaende-utvecklingsarbeten/Aneby%20kommun
http://www.f.lanbib.se/utvecklingsarbeten/pagaende-utvecklingsarbeten/biblioteken%20pa%20hoglandet
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Biblioteket rätt och slätt 

Bibliotek.se 

Biblioteket, boken och den långa svansen/Långa svansen 

Bibliotekskompaniet 

Biblioteksportal  

Bibliotekssamverkan i Sydost 

Biblioteksutveckling – kompetensbehov 

Biblioteksvärdar 

Biblioteksvärdar - ett integrationsprojekt 

Bilda Nätverk 

Bilden av biblioteket 

Bilingual Benefit 

BIN - Bibliotekssamverkan i Norrland  

Bland gruvor och stenar 

Bok & DAISY 

bok & film 

Bok på rymmen 

Bok söker förmedlare 

Bokbussen för alla 

Bokens alla sidor/Bokens alla sidor- kreativa möten mellan ungdomar kulturaktörer kring "bok-events" 

BOKIMPRO 

Bokjuryn 

Bokotek - barnbokens roll för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med språkstörning 

Boktips.net 

Bokupplevelse för alla sinnen 

Bookcrossin Järfälla 

Bookworms - bokklubbar för barn och unga i Sörmland 

BRO 2 :Bibliotek för utveckling och lärande 

BUSenkelt/BUSenkelt - talböcker för barn och unga 
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BUSKUL! 

Bästa språken på förskolorna 

Com, Läs och Skriv- en regional community för unga 

Databas för Barnbokskatalogen 

Demoteket/Demoteket - biblioteket en magnet för unga 

Den röda tråden eller historien om någon 

Det mångspråkiga biblioteket - utveckling av interkulturella mötesplatser 

Dialogue project 

Digital Bookmobile  

Digital dörr till resurser för vuxenstuderande - startasmart.nu 

Digitalisering av Gästrike-Hälsingebok 

Digitalisering och nykatalogisering av de äldre bok- och handskriftssamlingar vid Växjö stadsbibliotek/ 

Okända bokskatter 

DOFF/Doff - På barns och ungdomars villkor 

DOLLY - Daisy OnLine LibrarY 

Empatiprojektet 

En gång till 

Equal Biblioteken i Östergötland 

Ett bibliotek för alla 

EuropeanaLocal - Digitalisering av regionalt kulturarvsmaterial/EDLocal 

Fantasystafetten 

Film om bibliotekets anpassade medier 

Fisksätra allmänning 

Fjärilar, fantomer och fotboll - nytt ljus på faktaboken 

Flerspråkiga bokpåsar till förskolan 

Fokus rummet 

Folkbibliotek och folkbildning i samspel 

Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta 

Folkbildning för småfolk - intresse och expertkunskap som lässtimulans 
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Folkhälsa/Folkbiblioteken och folkhälsan 

Folkkonst 

Framtidens barnbibliotekarier 

FrågeO/Det frågeorienterade biblioteket 

Från inspiration till aktion 

Från studiecirkelbibliotek till kommunbibliotek  

Från stuprör till hängrännor – gränsöverskridande infrastruktur för vuxnas lärande 

Game Over 

Gemensamt biblioteksdatasystem i Östergötland  

Godnattsagor inifrån 

Halland på bokmässan 2009 

Hallandsbibliografin – digitalt 

Halländsk bokmässa 2006 samt Halländsk bokmässa 2008 

HiNK/HINK - huvudbibliotek i nya kommuner  

Historien om någon 

Hundra historier 

Hästprojektet 

I lust med glöd - Tierp, Älvkarleby & Östhammar 

I rörelse 

IKT stöd på bibliotek 

IKT-lyftet/IKT-lyftet – ett folkbildningsprojekt/IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan  

Iller/ILLER-tidning för unga synskadade 

IMPROBOKPRAT  

Initialtest av biblioteksdatasystemet Koha 

Internationell barnboksvecka 

Jag berättar, du berättar - Vännäs unga skriver 

Jullen 

Kaah 

Katalogisering av äldresamlingar 

http://www.f.lanbib.se/utvecklingsarbeten/pagaende-utvecklingsarbeten/IKT-lyftet
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Killar och tjejer läser/Killar och tjejer läser. Ett lustläsarprojekt i Västervik 

Kompetenssteget 

Kreativa språkmiljöer 

Kulturarv Västernorrland 

Kulturhus i Partille 

Kunskapsunderlag om RFID 

Kvinnoliv i Sörmland 

Leka-läsa-lära-projektet 

LekaSpråkaLära 

Leka-Språka-Lära 

Lekeberg målar med orden 

Library lovers i skolan 

Lifelong Learning Programme 

Lika som Bär - ett mångfaldsprojekt på bibliotek 

LiMIT 

Litteratur för livet 

Litteraturprojektet 

Litterär turism i Norr 

Livslang laering 

Logotyp och marknadsföring för folk- och skolbibliotekens Äppelbibliotek 

Lokala lärmiljöer i Stockholm 

Lust i läsandet 

Lyrik och visor - SSB  

Låna Lyssna Läs - tillgänglighet för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter i Hylte 

Lånecentraler i samverkan utvecklar referensbibliotek.se 

Länsbibliotek 2.0: Från två län till tjugotvå kommuner - regional biblioteksverksamhet i förändring,  

Lära ut Internet 

Lärsamverkan i sydost 

Läs 2007 
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Läs för era barn/Bokgrodden 

Läs på landet 

LÄS! 

Läsa mera 

Läsa tillsammans 

Läsa-uppleva-uttrycka-reagera LUUR 

Läsbiten 2 + Läsbiten 3 

LÄSBOOM 

Läsfrämjande cross over 

Läsklubb 2007 och Läsklubb 2008 

LäsKonster 

Läskraft Västra Götaland 

Läslust - utveckling av plattform för erfarenhetsspridning 

Läslusta 

Läslyftet i Kalix 

LÄSprojektet för pedagoger i Skarpnäck och Enskede 

Läs-och lekväskor 

Mallas mall och lathund/Mallas hemsida 

Malous inspirationsväskor - kunskap och inspiration om barn för vuxna 

Maracas - skaka om bilden av biblioteket genom marknadsföring 

Marknadsförings- och kommunikationsprojekt 

Med språket framför sig 

Medieplanering barn 

Meeting YOUth 

Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län 

Minibio 

Mitt bibliotek: Ett läsfrämjande utvecklingsprojekt för ungdomar med funktionshinder 

MOVE-IT Gotland 

Mp3-boken kommer! 
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Muhammad från Frostmofjället. Berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer.  

MUSA-metodutveckling skönlitterärt arbete/MUSA - metodutvecklingskurs för bibliotekarier 

Musik på biblioteket 

MVG-metodutveckling, visioner och grunder-mot en ny litteraturförmedling för barn och unga 

Mål och mått 

Mästerläsare - bli en bokslukare 

Mäta och väga/Mäta och väga - mått för biblioteksverksamhet 

Möte med Norrbottensförfattare 

Möten i Göteborg - ett läs och skrivprojekt 

Mötesplats och samverkan 

Nationellt samarbete / utbyte av digital mervärdesinformation 

Norrbottensförfattare på Internet 

Nya på bred front 

Nya rum - biblioteket besöker dig! 

Nybrowiki 

Nå Fram - information för alla 

När orden inte räcker till 

Närp-bussen  

Ord utan gränser 

Ordbok till nya medborgare 

Ordbron2/Implementering av Ordbron 

OS-Gothia  

Personliga bokrekommendationer på biblioteken  

PLUS Borås - Projekt för läsutveckling, Utvärdering och samverkan 

Pocket-chock 

Pojkar, böcker, idrott 

Postprojektet/Post-projektet 

PPP - Pojkar, pappor och prat om böcker  

Projekt IT-ombud i Kalmar län 
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Projekt språkstimulans/Språkstimulans för yngre barn 

Projektet Tolvan 

Prosit! 

Raka spåret - läsa skriva skapa 

Retroaktiv katalogisering i Malin (REKIM) 

Reggio Emilia-inspirerat barnbibliotek 

Rum för barn 

Rummet som medium/Bibliotek 2.1 

Rätt till litteratur. Lätt att hitta, rätt att läsa. Ett projekt för att tillgängligöra böcker på barns alla språk  

Sagobussen 

Sagostafetten 

Samarbete folkbibliotek-förskolor 

Sambandcentral Språk/Språket/Stickans väg 

Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg 

SAV (projektansökan: SAV - skönlitterärt arbete i Västerbottens län alternativt "i Västerbotten") 

SELMA 

SIM/SIM-projektet 

Sinnen och minnen - kulturutveckling för äldreomsorg 

Sjåavoeh - Nya arenor för konst och kultur i sydsamiskt område 

Skapa litterära läsfrämjande centra 

Skiftinge läser och skriver 

Skolbiblioteksutveckling 

Skolor och folkbibliotek arbetar med ALMA-pristagare  

Skönlitteratur, barn och genus 

Skönlitterära nätverket  

Småland, Öland & Blekinge 

Snitslad bana i mångfaldens bibliotek 

Sommarbokbuss 2006 och 2007 

Spridning av MVG i bokform 

http://www.f.lanbib.se/utvecklingsarbeten/pagaende-utvecklingsarbeten/Rummet%20som%20medium
http://www.f.lanbib.se/utvecklingsarbeten/pagaende-utvecklingsarbeten/Sk%C3%B6nlitter%C3%A4ra%20n%C3%A4tverket
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Språk som rikedom  

Språket, typ (projektansökan: Språket, typ - redan på skötbordet) 

Språkglädje och läslust 

Språkkedjan - en obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling  

Språksamma möten med sagotema 

SPUNK - läslust med särskolebarn 

Statistikprojektet 

Stockholmskällan 

Strategiskt utvecklingarbete med bibliotek i Gävleborgs och Dalarnas län 

Studiemäklaren - drivkraften för bildning, folkbildning och utbildning i Tidaholm 

Synliggör biblioteket - Identitet, image och profil 

Talboken på väg till barn och unga 

Instruktionsfilmer på teckenspråk 

Thailändska biblioteket i Ragunda 

TIBIS/Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige 

Tillgängliga bibliotek/Tillgänglighet på länets bibliotek 

Tillgängliga bibliotek 2010 i Uppsala län 

Tillgängliga bibliotek i Dalarnas län 2010 

Tillgänglighet på bibliotek  

Trolla med knän 

Tusen och en natt 

Tvinning/Tvinning-en metod för utveckling? 

Tänk dig glädjen att få födas rätt in i språket och litteraturen 

Ung här och nu 

Utkiken.info 

Utvecklingsarbete biblioteksledare 

V8/V8: Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland/V8 biblioteken i Västerbotten 

Vad var det jag läste? 

Vad är det att vara en demokrat 

http://www.regionhalland.se/extra/tools/parser/index.cgi?url=/html/pdb/project.html&id=692&projectname=Spr%E5kkedjan+%2D+en+obruten+kedja+f%F6r+alla+barns+tal%2D+och+spr%E5kutveckling
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Vestro Gothia & Tidsjakt!/Vestro Gothia - Kul kulturarv på webben 

Vi ses imorron! Biblioteket som mötesplats också år 2012 

Vi träffas på bibblan  

VILIV (Vuxna i lärande i Västerbotten) 

Vill brukarna låna böcker 

Vuxna i Lärande 

Vuxnas lärande 

Vuxnas lärande 

Vuxnas lärande och folkbibliotek  

Våga berätta -historien fortsätter på biblioteket 

Världen i Västerbotten 

Världens Bästa Väska 

Värmlandssamlingen 

Värsta Boken 

Växa genom kultur 

Växa genom kultur: samarbete mellan HRF och bibliotek i Västerbottens län 

Zetterströmska biblioteket 

Äppelhyllor - möten, möjligheter 

Är du nyfiken på? 

Ökad samverkan mellan biblioteken i Gävleborg/Bibliotekssamverkan i Gävleborg/HelGe 

ÖppnaBibliotek 

 

 

* Markerade projekt är ej helt externt finansierade, då minst en av deltagarna är 

medfinansiär.  

 

http://www.regionhalland.se/extra/tools/parser/index.cgi?url=/html/pdb/project.html&id=460&projectname=Vi+tr%E4ffas+p%E5+bibblan
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Bilaga 2   Nyckelord 

Följande nyckelord har använts vid kodning av de utvalda projektens syften (inom parantes 

anges hur stor del av de utvalda projekten som kodades under respektive nyckelord). 

Observera att ett och samma projekt syfte kan kodas under fler än ett nyckelord.   

 

 Andra språk än svenska (andel projekt: 7 procent) 

Fokus hos projektens syften i denna grupp ligger på att lyfta fram andra språk än det 

svenska. I majoriteten av fallen handlar det om språk från andra länder än Sverige, 

men även om inhemska minoritetsspråk såsom exempelvis samiska.    

 

 Användarinflytande (andel projekt: 2 procent)  

Syftet med de projekt som kodas under detta nyckelord är att bibliotekspersonalen 

som deltar i projekten aktivt skall söka upp målgrupper som inte tillhör bibliotekets 

besökare.  

 

 Barn (andel projekt: 2 procent) 

Till detta nyckelord räknas de projekt som i sitt formulerade syfte berör barn eller 

verksamhet som riktar sig till barn. Detta innebär dock inte att projektens primära 

målgrupp är barn. 

 

 Beskrivning av verksamhet (andel projekt: mindre än 1 procent) 

Projekten i denna kodgrupp syftar till att beskriva den verksamhet som bedrivs på de i 

projekten aktuella bibliotek.  

 

 Beståndsutveckling (andel projekt: 1 procent) 

Projekt som syftar till att öka dokumentbeståndet alternativt kulturutbudet på de i 

projekten deltagande biblioteken kodas under detta nyckelord.  

 Biblioteksrummet (andel projekt: 2 procent) 

Projektet som i sitt syfte berör det fysiska biblioteket, biblioteksrummet.  

 

 Databas (andel projekt: 2 procent) 

Under detta nyckelord kodas de projektet vars syfte inkluderar databaser.  

 

 Digitalisering (andel projekt: 1 procent) 

Projekt vars syfte är att digitalisera utvalda samlingar som specifika användargrupper 

eller allmänheten har ett intresse av kodas under nyckelordet Digitalisering. 

   

 Empowerment (andel projekt: 2 procent) 

Projekt som syftar till att stärka självkänslan eller få en målgrupp att må bättre.  

 

 Fortbildning (andel projekt: 14 procent) 

Hit räknas de projekt vars syfte är att utbilda eller vidareutbilda bibliotekarier.  
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 Integration (andel projekt: 8 procent) 

Projekt som syftar till att integrera personer med icke svensk härkomst i antingen 

bibliotekets verksamhet eller i samhället.  

 

 Katalog (andel projekt: 1 procent) 

Projektets syfte inkluderar arbete med kataloger.  

 

 Katalogisering (andel projekt: 1 procent) 

Projektets syfte är att katalogisera utvalt material. 

  

 Kunskapsfrämjande (andel projekt: 8 procent) 

Projektet syftar till att öka kunskap hos alternativt sprida kunskap till en målgrupp som 

inte är direkt involverad i bibliotekets respektive bibliotekens verksamhet.  

 

 Läsfrämjande (andel projekt: 29 procent) 

Projektens syfte är att verka läsfrämjande för antingen en allmänhet eller en 

specificerad målgrupp.  

 

 Marknadsföring (andel projekt: 9 procent) 

Under benämningen Marknadsföring sorteras de projekt in vars syfte är att rikta 

uppmärksamhet mot någon del av bibliotekets verksamhet.  

 Metodutveckling (andel projekt: 13 procent) 

För att ett projekt ska kodas efter detta nyckelord måste syftet vara att genom projektet 

utveckla en metod. Metoden behöver dock inte vara det slutgiltiga syftet – dvs. en 

metod kan utvecklas för att därefter, när metoden är utvecklad, ett annat syfte ska 

uppfyllas.  

 

 Mångfald (andel projekt: 8 procent) 

Nyckelordet Mångfald används i vår studie i en antropologisk betydelse, betydande 

att projekt vars syfte är att uppmärksamma olika kulturer placeras i denna grupp.  

 

 Samverkan e (andel projekt: 31 procent) 

Handlar om att biblioteket samarbetar i projektet med en annan aktör som inte är ett 

bibliotek.  

 

 Samverkan i (andel projekt: 23 procent) 

Handlar om att biblioteket i det utvalda projektet samarbetar med aktörer som är 

bibliotek. Samarbetspartners kan bestå av såväl svenska och icke-svenska bibliotek.   

 

 Skrivfrämjande (andel projekt: 5 procent) 

Projekten som samlas i denna grupp går ut på att skapa aktiviteter som skall locka 

deltagare ur bestämda målgrupper att utveckla sitt skrivande.  

 

 Skönlitterär studie (andel projekt: mindre än 1 procent) 

Endast ett projekt av de utvalda kodas under detta nyckelord. Som ett led i projektet 

skall deltagarna utgå ifrån utvald skönlitteratur och föra ett samtal. 
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 Språkutveckling (andel projekt: 6 procent) 

Projekt som syftar till att stimulera och främja en språkutveckling hos en målgrupp.  

 

 Studie/utvärdering (andel projekt: 10 procent) 

Projektet går ut på att studera, granska eller utvärdera i första hand en del av 

bibliotekets verksamhet men även nya områden.  

 

 Tillgänglighet (andel projekt: 20 procent) 

Projekt som kodas efter detta nyckelord syftar till att någon målgrupp (specifik som 

icke-specifik) ska få ökad tillgänglighet till något. 

 

 Uppsökande verksamhet (andel projekt: 10 procent) 

Projekt som kodas efter detta nyckelord syftar till att initiativtagarna i projektet ska 

aktivt söka upp nya målgrupper.  

 

 Utveckling av digital verksamhet (andel projekt: 5 procent) 

Handlar om att bygga upp en websida/hemsida, datasbas eller en katalog. Dvs. den 

digitala delen av bibliotekets verksamhet. Vilken slags utveckling av digital 

verksamhet det handlar om (dvs. om det är web, databas eller katalog som 

uppbyggnaden/utvecklingen har behandlat) anges av ett andra nyckelord.  

 

 Web (web/digitalt) (andel projekt: 6 procent) 

Projekt vars syfte innefattar web/hemsidor och uppbyggnad alternativt utveckling av 

dessa kodas under nyckelordet Web.  

  

 Verksamhetsutveckling (andel projekt: 29 procent) 

Projekt som syftar till att utveckla biblioteksverksamheten.  

 


