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Medieplanera = Verksamhets- och kompetensutveckling 

Bakgrund 

Arvika bibliotek har ett stort och gediget bokbestånd som byggts upp under en lång tid. Med 

god plats i hyllor och magasin, med relativt bra medieanslag och med en ovilja att gallra har 

beståndet växt under de 20 år som biblioteket befunnit sig i nuvarande lokaler. Till sist har vi 

nått en gräns där det stora beståndet blir ett hinder för låntagarna att hitta det man söker, en 

för tung ryggsäck för personalen att handskas med och där hyllorna dignar under oanvända 

exemplar. 

 

För att kunna arbeta systematiskt och strategiskt med bibliotekets mediebestånd bestämde vi 

oss för att arbeta fram en bra och effektiv medieplan. 

 

Arbetet med medieplanen har medfört att personalen samlas kring en stor och viktig fråga och 

därigenom getts möjlighet att diskutera och formulera tankar och idéer kring mediebestånd, 

bibliotekets uppdrag, nutiden och framtiden. 

 

Arbetet med medieplanen inleddes med diskussioner kring ett antal frågor. 

 Vad är ett folkbibliotek, vilken funktion har vi, ”vart är vi på väg – och vill vi dit”? 

 Hur ser bibliotekets bestånd ut? Hur gammalt? Hur nytt?  

 Vad lånas ut?  

 Vad lånas inte ut?  

 Hur tänker vi när köper in?  

 Hur tänker vi när vi gallrar? 

 Hur stort bestånd är det rimligt att ha på vårt bibliotek?  

 

 

Under 2007 genomförde biblioteket en organisationsöversyn med hjälp av Christina Ekbom, 

Capsula Information AB. En förändring av arbetssätt genomfördes, från en traditionell syn där 

uppdelningen mellan biblioteksassistenter och bibliotekarier varit mycket tydlig, till ett mer 

nära samarbete mellan arbetsgrupperna i fyra olika team. Teamen indelades i Barn, Skön, 

Fack 1 och Fack 2. Teamens arbete skulle fokuseras på bokbeståndet, marknadsföring av 

litteraturen, skyltning och programverksamhet.  

 

Tack vare samarbetet med Christina Ekbom och våra önskemål om att arbeta med en 

medieplan med fick vi kontakt med Sigtuna kommun. Bibliotekschefen i Sigtuna, Monica 

Dahlgren och hennes medarbetare, Lena Gustafsson-Randau har under ett flertal år arbetat 

med att göra medieplan och på så sätt följa och utveckla mediebeståndet på biblioteken i 

Sigtuna kommun.  

 

Att arbeta med medieplan 

Arbetet med medieplanen kan delas upp i flera delar, alla lika viktiga för att medieplanen ska 

förankras och bli användbar i verksamhetsutveckling. 

1. Personalen 



2. Politikerna 

3. Statistiskt underlag 

4. Analyser, kommentarer och plan 

5. Medieplanen som ett arbetsredskap 

6. Medieplanering ur ett regionalt perspektiv 

1. Personalen 

Vårt medieplansarbete hade avstamp i en informationsdag där Monica och Lena från Sigtuna 

kommun mötte hela personalen och redogjorde för arbetet i sin kommun. På ett klargörande 

sätt redovisades varför man valt att arbeta med medieplan, hur man jobbat med politiker, hur 

man jobbat fram ett bra statistiskt material, hur man analyserat materialet och sedan gått 

vidare och gjort en användbar medieplan som omfattar alla signum på biblioteket. 

Omsättningstal 4 

Informationsdagen följdes av en workshop där vi på Arvika bibliotek fokuserade på frågan 

om Omsättningstal 4, det genomsnittliga omsättningstal som används i Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek av Anna-Lisa Höglund  och Christer Klingberg. 

Förutsättningar och utmaningarna för att nå ett Omsättningstal 4 är ett stort och gediget arbete 

med bokbeståndet, ett förändrat förhållningssätt till bokinköp, gallring och skyltning.  

 

På vår workshop använde vi oss av arbetssättet Sex tänkande hattar av Edward de Bono. 

Genom att ventilera argument, vända och vrida på för- och nackdelar samt våga vara såväl 

positiv som negativ skapade vi förutsättningar i arbetsgruppen för att jobba vidare med en 

medieplan. Ett arbete som för vår del skulle komma att kräva en stor arbetsinsats, ett stort 

engagemang och även mod för att genomföras. 

 

Steg 3 i arbetet med medieplanen blev en workshop tillsammans med Monica och Lena för de 

i personalgruppen som skulle jobba med det statistiska materialet. Med hjälp av 

statistikprofiler i Book-IT överförs materialet till Excel och bearbetas sedan för att få fram 

användbara mätetal.  

2. Politikerna 

Parallellt med information och diskussion i personalgruppen informerades politikerna i 

Utskottet för Lärande och Stöd om arbetet med medieplanen. Politikerna fick ta del av 

argumenten för medieplaneringsarbete och diskussionen kring mediebeståndets storlek, 

kvalitet och ålder. Denna information la grunden för en förståelse för vårt arbete med 

bokbeståndet och också en förståelse för att en relativt stor andel litteratur kommer att gallras. 

3. Statistiskt underlag 

Tänk att siffror kan vara så intressanta, det blev en stående kommentar under arbetet med det 

statistiska underlaget. Genom att arbeta med statistik, som man får fram relativt lätt i Book-It, 

så blir bilden av mediebeståndet väldigt tydlig. Undersökningen grundar sig på mätning under 

ett år och visar med tydlighet att det är väldigt låg omsättning på vissa avdelningar, 

förvånansvärt hög omsättning på andra avdelningar, för många böcker på en del avdelningar 

och för få på andra avdelningar.  

 

Statistikprofilerna har gett oss:  

 Exemplar 

 Lån inklusive omsättning 



 Aktiva exemplar 

 Nya exemplar 

 Gallrade exemplar 

 Utnyttjandegrad (omsättningstal)  

 Rörlighet (i procent). 

 

 

Här nedan visas ett exempel på statistik från några signum på avdelning C, Religion. 

 

 

 

 

4. Kommentarer, analyser och plan 

Efter att ha gått igenom det statistiska underlaget analyserades varje avdelnings siffror. Varje 

team tog hand om sina respektive avdelningar. Särskild vikt lades vid de signum som var mest 

utmärkande, t ex höga eller låga omsättningstal, signum med stort bestånd men få rörliga 

exemplar eller signum med låga gallringssiffror. Kommentarerna kan röra det som utmärker 

ett visst signum t ex hur många exemplar som varit rörliga under ett år, hur många ex som 

gallrats, funderingar kring avdelningars placering osv. 

 

I planen för de närmaste två åren finns exepelvis tankar om att flytta ihop flera signum till en 

och samma hylla, t e x Hobby, bättre exponering av trädgårdsböcker, inköp av fler böcker till 

signum Ra som har ett högt omsättningstal (5,2). 

 

Exempel på kommentar och plan för avdelning K, Historia. 

Kommentar 

Utnyttjandegraden är 0,4. K.54 och Kdd ”sticker ut” med högre utlåning. 

Många av folianterna verkar inte vara upptäckta av låntagarna, dessutom är många 

folianter gamla. 

2 500 ex av K-beståndet stod stilla förra året.. 

Plan 

Mycket är gallrat med mycket återstår att gallra. K är ett intressant signum som har 

potential. 

 

5. Medieplanen som ett arbetsredskap 

För att nå ett mål – i vårt fall ett attraktivt och överskådligt mediebestånd behövs ett effektivt 

arbetsredskap. Medieplanen har blivit vårt arbetsredskap för att nå målet. Vi har fått 

kännedom om beståndet, kunskap om att arbeta med statistik och Excel, lärt oss göra analyser 

Placering Hyllsignum Exemplar 
Lån inkl 
oms 

Aktiva 
ex 

Nya 
ex 

Gallr 
ex Utnyttjandegrad Rörlighet 

SB - Människan   Cjz               

 SB - Människan   Ck 45 14 11 4 1 0,3 24% 

 SB - Människan   Cks 25 16 6 2   0,6 24% 

 SB - Människan   Cl 9 8 7     0,9 78% 

 SB - Människan   Cm 87 124 58 2 7 1,4 67% 

 SB - Människan   Cmd 69 94 49 3 5 1,4 71% 

 SB - Människan   Cme 20 59 16 4   3,0 80% 

 SB - Människan   Cmg 12 28 8     2,3 67% 

 SB - Människan   Cmi 22 32 14   1 1,5 64% 



och att tänka framåt, se mediebeståndet som något levande och föränderligt. Medieplanen har 

satt igång ett stort och genomgripande arbete med mediebeståndet, förändrat synsätt på 

gallring, nya tankar avseende inköp av litteratur, skyltning och uppställning av medier. Vi ser 

fram emot nästa medieplan: Vad har hänt med beståndet? Hur ser siffrorna ut nu? Har det 

gjort någon skillnad? 

 

Medieplanens teambildande effekt 

Vi har redan nämnt att det har varit viktigt att samlas kring en stor och framåtsyftande 

arbetsuppgift. Diskussionen som föregick arbetet var en viktig avstamp för ett paradigmskifte. 

Som alla andra arbetsplatser med låg personalomsättning hade även Arvika bibliotek fasta 

strukturer för såväl rutiner som hierarkier. Vi hade redan tidigare delat in arbetsgruppen i 

team med olika ansvarsområden. Nya arbetssätt skulle införas och ansvars- och 

arbetsfördelning mellan bibliotekarier och assistenter skulle omfördelas och omvärderas. 

Arbetsgrupperna, teamen, skulle bli kreativa satelliter som förde biblioteksutvecklingen 

framåt inom alla olika områden, t.ex. inköpsrutiner, gallring, programverksamhet, lokalens 

utseende med aktiv skyltning m.m 

 

För att utveckla en arbetsgrupp beskriver Malin Ögland en arbetsmetod som heter 

Tidskriftsklubben. Vi har använt en förenklad modell av den arbetsmetoden på Arvika 

bibliotek. En arbetsplatsträff (APT) i månaden har vi använt till diskussion med utgångspunkt 

från en artikel, en bok eller del av bok. Metoden bidrar till att alla har en chans att läsa in och 

ta del av frågor som rör biblioteksutveckling. Som teoretiska riktmärken lästes flera artiklar bl 

a av Peter Alsbjer Drakar och demoner på biblioteket och en intervju med Kirsten Drotner 

Biblioteker skal hverken vaere arkiver eller reservater. Vi läste också några böcker bl a  Ona 

fyr av Ingebrigt Steen Jensen och delar av Arbetsgrupper: från gränslösa team till slutna rum.  

 

Vad har hänt med personalen sedan den här processen inleddes? Flera olika faktorer har i 

fallet Arvika bibliotek samverkat till nya arbetssätt för personalen och ett nytt sätt att se på 

bibliotekets roll i samhället. En viktig faktor för vårt förändringsarbete var naturligtvis en ny 

chef som ville nytt och som förmådde ställa in en ny färdriktning för skeppet Arvika 

bibliotek. Tredje viktiga faktorn har varit teambildningen där medieplanen varit metoden att 

både få överblick över beståndet och bevaka utvecklingen samt att utveckla personalens sätt 

att tänka på biblioteket, utveckla nya arbetssätt, ta ansvar och förhålla sig på ett nytt sätt till 

varandra och till låntagarna. 

 
6. Medieplanering ur ett länsperspektiv 
Värmlands län har sedan ett antal år tillbaka ett mediesamarbete. Vi har gemensam 

biblioteksdatasystem (12 av 16 bibliotek har gemensam katalog och låntagarregister, 

SELMA) och ett väl utbyggt utbyte av medier. Det medför att det egna beståndet inte längre 

är enbart den egna kommunens angelägenhet utan ingår på ett mycket påtagligt sätt som en 

del i en regional helhet. Kommer nästa steg att bli en regional medieplan? Kan vi lyfta den 

diskussion och de frågor som medieplanarbetet väckt på lokal nivå till en länsövergripande 

diskussion och till ett regionalt kompetensutvecklingsprojekt? 

 

För att diskutera dessa frågor anordnade Länsbiblioteket i Värmland två studiedagar om 

medier. Det övergripande namnet på dessa dagar har varit Vad gör vi med våra 13 miljoner? 

(13 miljoner är det sammanlagda medieanslaget för biblioteken i länet.) Vi hade tittat närmare 

på länets statistik angående mest efterfrågade titlar och hur många exemplar som fanns av 

dessa. Vi jämförde mest utlånde titlar i Arvika med mest utlånade i Stockholm. Vi jämförde 



topplistade böcker från DN och Adlibris med de egna inköpen och reservationer på olika 

titlar. 

 
Arvika biblioteks arbete med medieplanen presenterades på den första studiedagen och väckte 

ett intresse på de övriga biblioteken i länet. Till den första studiedagen inbjöds även Christer 

Klingberg, som tillsammans med Anna-Lena Högberg skrev boken Strategisk medieplanering 

för bibliotek (2001). Medieplanering diskuterades och i samband med det även ett 

resonemang kring hur vi använder våra stora bokbestånd. De deltagande biblioteken bestämde 

sig för att fram till nästa studiedag arbeta med olika projekt. Karlstads universitetsbibliotek 

bestämde sig för att påbörja en medieplanering av delar av sitt bestånd, sjukhusbiblioteken i 

Värmland ville se närmare på alternativa sätt att köpa in böcker, några folkbibliotek slog sig 

samman om ett klassikerprojekt där de ämnade bokprata om klassiker för att på så sätt väcka 

liv i avsomnade storheter. 

 

Vid studiedag nummer två presenterades de olika projekten från bibliotek runt om i landet, 

Madeleine Bergmark och Malin Andersson från Göteborgs stadsbibliotek berättade om sitt 

framgångsrika arbete med skönlitteratur. Joakim Hansson från Linnéuniversitetet föreläste på 

temat "Fysiskt, digitalt, socialt - folkbiblioteken, medierna och användarna". 

Sammanfattningsvis kan man säga att studiedagarna har lagt en grund till en fortsatt 

diskussion om mediesamverkan, regional medieplanering och användning av länets totala 

mediebestånd som säkerligen kommer att prägla det framtida samarbetet i Värmland. 

 

Slutledning 

Framgångsfaktorer  

Delaktighet i arbetsgruppen 

Tack vare ett systematiskt arbete med förankring av idéerna och tankarna för ett modernt 

biblioteks uppdrag har en stor delaktighet i arbetsgruppen uppnåtts. Arbetsgruppen på Arvika 

bibliotek har fått en gemensam grund att stå på inför det fortsatta arbetet med medierna. 

Genom teamarbetet har alla varit delaktiga i arbetet med det statistiska underlaget, med 

kommentarer och utformandet av själva planen. 

Tidsplan 

Vi fastställde en tidsplan, med datum för kontinuerlig avstämning. Tidsplanen hölls noga och 

gav upphov till spontana ”hjälpa varandra” för att bli färdiga i tid. 

Teamarbete 

Införande av teamarbete har varit en förutsättning för att arbeta på ett strukturerat sätt 

medieplanen. Vi jobbade också på ett liknande sätt med biblioteksplanen. Teamarbetet har 

medfört att den traditionella hierarkiska uppdelningen mellan bibliotekarier och 

biblioteksassistenter har luckrats upp. 

Politisk förankring 

Vi insåg nödvändigheten av att hålla uppdragsgivarna informerade om vårt arbete med 

medieplanen. Informationen har gjort politikerna intresserade av arbetsprocessen och även av 

det färdiga resultatet. 

Framtiden  

Fortsatt gallring 

Med stöd av medieplanen griper vi oss an det fortsatta gallringsarbetet med förnyade 

kunskaper och större insikt om vad som används och vad som behöver gallras. 

Förändrade inköpsrutiner 



Vi bevakar utgivningen av litteratur på ett självständigare sätt än tidigare. Vi tar hänsyn till 

medieplanens resultat och vi är lyhörda för inköpsönskemål från våra låntagare. 

RFID 

Arvika bibliotek kommer att införa RFID under hösten 2010 och då vill vi ha ett attraktivt och 

rörligt bestånd i våra hyllor. Inte tagga mer än nödvändigt! 

Flytande bestånd 

Med anledning av de gemensamma arbetsdagarna i länet kring medier har det uppstått ett 

intresse för att testa Flytande bestånd på några avdelningar på länets bibliotek (inom SELMA-

samarbetet). Utvärderingen av försöket visar positiva resultat och vi kommer att gå vidare 

med ett utökat antal avdelningar med flytande bestånd. 

Ny medeiplan 2010 

Vi räknar med att sammanställa en ny medieplan under hösten 2010.  

Regional mediesamarbete 

Vi hoppas att kunna jobba vidare med frågor som rör en utveckling av vårt regionala 

samarbete. Det finns några frågor som känns särskilt angelägna att fundera vidare på.  

 Regionalt samarbete i projekt 

 Köpa in efterfrågade titlar centralt 

 Gemensam reservationskö 

 Flytande bestånd på efterfrågade titlar 

 Gemensam kvalitetspolicy 

 

Slutord 

Om vi återkopplar till rubriken för vår föreläsning/paper så konstaterar vi att 

kompetensutveckling har skett på många olika områden och på olika nivåer. Genom att arbeta 

i ett gemensamt projekt har arbetsgruppen tillsammans fokuserat på förändring, förbättring 

och utveckling. För den enskilde individen har arbetet med medieplansarbetet inneburit en 

kompetensutveckling som har betydelse för såväl det fortsatta arbetet på biblioteket som den 

personliga utvecklingen. 
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