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Inledning 
 

Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre 

utsträckning att bedriva sin verksamhet i projektform. Projekt som arbetsform har 

gått från att tidigare ha varit något av en undantags- eller nödlösning för unika insatser 

till att idag fungera som ett stående inslag i sättet att organisera stora delar av 

verksamheten inom företag och organisationer.1 Men vad är då ett projekt? 

Grundtanken är att ”[…] projekt skall ses som en organisationsstruktur eller en 

institution som kan främja en process av målstyrt praktiskt lärande”.2 

     Inom kulturorganisationer och speciellt inom biblioteksvärlden blir det allt 

vanligare med just projektarbete, vare sig det handlar om privat eller offentlig sektor. 

Ett lyckat projekt inom den kulturella sfären är tänkt att uppmuntra till nya 

initiativsformer samt stimulera till nya sätt att samarbeta och att sprida kultur inom 

diverse områden i samhället. Ett lyckat projekt når således ut till berörda parter (och 

förhoppningsvis några till).  

     Otaliga är de nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare som till en 

början blir anställda på projektbasis och det är i ljuset av detta faktum som 

uppsatsämnet har valts. Med tanke på eventuella framtida arbetsuppgifter känns 

ifrågasättandet (både positivt och negativt) av projektgruppens tillfälliga organisation 

och dess tydliga målfokusering nödvändig men också framför allt oerhört relevant och 

inte minst nog så dagsaktuell. Ifrågasättandet är inte bara aktuellt för nyutbildade 

biblioteks- och informationsvetare utan även för de redan yrkesverksamma, då 

uppsatsen förhoppningsvis kan bringa klarhet i kopplingen mellan yrkesstatus och 

löneläge. Fackförbundet DIK (förkortning för Dokumentation, Information och 

Kultur) har gjort en enkätundersökning av alla de avgångsstudenter som har gått ut 

från de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna 1999-2001.3 

                                                 
1 Projekt: Organisation för målorientering och lärande, red. Christian Berggren & Lars Lindkvist 
(Lund, 2001) s. 11. 
2 Lindkvist, Lars, ”Projekt – struktur för målstyrt lärande”. Projekt: Organisation för målorientering 
och lärande, red. Christian Berggren & Lars Lindkvist (Lund, 2001) s. 293. 
3 Diagrammet och även undersökningen kan ses i sin helhet på 
http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/bf/MotetMedArbetsmarknaden/rapport.pdf 2003-03-
30. 
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Relevant för denna uppsats och dess utformning är det diagram som ger en bild över 

nyutbildade bibliotek- och informationsvetares nuvarande sysselsättning: 

 

Nyutbildade bibliotek- och informationsvetares nuvarande sysselsättning 

 

 

 

 

 

 

Vid en första anblick kan det, likt DIKs egen kommentar ovan vill påvisa, framstå 

som att projekt inom biblioteksvärlden har minskat drastiskt (från 13 procent till 6 

procent). Dock har det visat sig (bland annat under de intervjuer som har genomförts 

i anslutning till denna uppsats) att många bibliotek väljer att byta ut beteckningen 

”projektanställd” mot ”tillsvidareanställd”. Ser vi det på detta sätt har istället 

projektarbetandet ökat markant. Det går därför inte att utesluta att de 
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tillsvidareanställda (i diagrammet ovan) inte arbetar i någon typ av projektform inom 

sin respektive nuvarande organisation.  

Syfte och tänkbara frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att delvis ur en arbetsorganisatorisk synvinkel fokusera 

på om, och i så fall även hur, de svenska folkbiblioteken kan dra nytta av att arbeta i 

projektform samt effektivisera sina projekt. Vad är egentligen projektorganisationens 

för- och nackdelar? Syftet är också att att studera hur en rad folkbiblioteksaktiva 

människor ser på projekt som arbetsform ur en rent arbetssituationsmässig synpunkt. 

Även diverse bibliotekschefers och projektledares inställningar till projektarbete på 

folkbibliotek skall beröras. Detta kommer att göras genom en rad kvalitativa 

intervjuer och just intervjuformen har valts då denna kan ses som en god uppvisning, 

om möjligt som ett tvärsnitt, av folkbiblioteksaktiva människors uttalade tankar och 

åsikter. 

Vidare kommer frågan om vad projekt som arbetsform gör för den rena 

bibliotekarieidentiteten att behandlas. Kan projekt som arbetsform ses som något 

som ligger i tiden, något som är en naturlig förändring av professionaliseringen av 

bibliotekarieyrket? Och om så är fallet, vad gör detta för bibliotekariens status? Den 

danska lektorn vid Danmarks Biblioteksskole i Aalborg, Anders Ørom, påpekar i 

artikeln ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation” att 

övergången till informationssamhället ”[…] betyder för biblioteket nya konkurrenter, 

prioritering av nya service- och aktivitetsområden, ändrad organisation, ansatser till 

nya finansieringsformer och nya yrkesidentiteter”.4 Den ändring av 

biblioteksorganisationen som det här talas om samt de alternativa 

finansieringsformerna som ett projekt oftast innebär är bland annat sådant som denna 

uppsats kommer att belysa. 

Forskningsläge 

Professionalisering och yrkesidentitet 
 

                                                 
4 Ørom, Anders, ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation” 
Biblioteksbladet, 1993:8, s. 230. 
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Ørom ringar skickligt in problemet när han talar om de olika identiteter som en 

bibliotekarie präglas in i. Ørom berör dock ej konkret projekt som arbetsform och 

den identitetsproblematik som kan uppstå kring arbetssättet som sådant. Dock finner 

jag Øroms forskning både relevant och mycket användbar. I artikeln talas det om 

vikten av att som folkbibliotekarie kunna behärska hårdvara och mjukvara, som är i 

konstant utveckling. Ørom menar att ”[…] de värden som utvecklas i denna kontext 

skiljer sig också radikalt från de ovannämnda traditionella biblioteksvärdena. Värdena 

har förskjutits från innehållsorientering till teknologisk orientering”. 5 Med tanke på att 

många biblioteksprojekt handlar om just teknologisk satsning anser jag Øroms teorier 

kring yrkesidentiteten vara anpassningsbara till diskussionen runt projektarbete och 

organisationsförändringar. Både arbetsspecialisering och nya biblioteksuppgifter 

medverkar här till en förändring av helhetsbilden av yrket. 

     Professionstänkandet i samklang med bibliotekarieyrket finner man exempelvis 

istället i Romulo Enmarks ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet”. 

Enmark skriver: ”Många hävdar också att bibliotekarier har en relativt svag 

yrkesidentitet. Man varken upplever sig själva eller betraktas av omgivningen som en 

etablerad profession med självklar kunskapsbasis”.6 Frågan är då vad projekt som 

arbetsform gör för professionen som sådan? Det ter sig logiskt att för att förstå en 

profession bör man först se över organisationen som innefattar den specifika 

professionen. 

Organisationslära 
 

Här ger den belönade magisteruppsatsen Sanningens ögonblick: en uppsats om 

organisationsprinciper och deras betydelse för kundorienteringen hos 

folkbibliotek av Mikael Lindgren en god översikt. Här skapas en kontext genom att 

beteckna ”[…] många bibliotek som inåtvända och obenägna till förändring efter 

användarbehov, även om man kan hitta anpassning till t.ex. ny teknologi”. 7 Lindgren 

talar även han om inställningen till ny teknologi men introducerar även diverse tankar 

och teorier kring organisationsprinciper. Det talas om huruvida dagens folkbibliotek 

har anpassat sig till platta kontra hierarkiska organisationsformer. Här finns även 

fallstudier av diverse bibliotek och dess verksamhet men inget av det kopplas i större 
                                                 
5 Ørom, 1993, s. 230. 
6 Enmark, Romulo, 1991, ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet”. 
Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring, red. Harry Järv, s. 148-149. 
7 Lindgren, Mikael, 2002, Sanningens ögonblick: en uppsats om organisationsprinciper och deras 
betydelse för kundorienteringen hos folkbibliotek . Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet, nr 
2002:21, s. 5. 
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utsträckning samman med vare sig projekt, projektarbete, projektteorier eller 

projektorganisation. 

     Det har dock i andra publikationer skrivits mycket om projekt- och 

organisationsteorier. Bland annat bör Henry Mintzbergs Structures in Fives: 

Designing Effective Organizations (1983) nämnas. Här talas det om för- och 

nackdelar med struktureringsmekanismer som specialisering och separering i olika 

organisatoriska enheter. Detta bör vara mycket applicerbart på den föränderliga 

biblioteksvärlden och dess otaliga projekt. 

     Viktigt här är att förstå vikten av en organisation, hur pass betydelsefull den 

specifika organisationen är i sig själv. De flesta organisationer inrättas för att uppnå 

mål som inte är möjliga att nå med hjälp av en enskild människas arbete. Därför är det 

i dagens samhälle i hög grad organisationer som producerar och distribuerar de varor 

och tjänster som vi dagligen möter. Det går således att konstatera att studiet av 

organisationer är viktigt därför att  

• Organisationer ugör grundstenen i samhället. 

• Organisationer har stor makt. 

• Organisationer är aktörer bakom många ekonomiska och sociala förändringar 

och utgör också verktyg för sådana förändringar. 

• Studiet av organisationer har stort praktiskt värde.8 

Projekt 
 

Någon större utvärdering av projektarbete vid svenska folkbibliotek har veterligen ej 

gjorts. 1960 kom dock betänkandet Organisation och arbetsmetoder vid 

kommunala bibliotek som inriktar sig på frågor rörande personal- och 

arbetsorganisation. Detta betänkande är förvisso aningen förlegat men tar dock upp 

möjligheter till effektivisering och förbilligande av biblioteksdriften samt betydelsen av 

brett upplagda organisationförändringar. Här saknas dock fokuseringen på 

professionen som sådan och dess verkliga identitet.  

     Projektformen utnyttjas oftast om man vill få en arbetsuppgift gjord på ett effektivt 

och rationellt sätt. Dock ställs det krav på organisationen och de övriga för projektet 
                                                 
8 Abrahamson, Bengt & Aarum Andersen, Jon, 1996, Organisation – att beskriva och förstå 
organsiationer , s. 11. 
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inblandade. I Projekt – Arbete och projektledarskap listas ett flertal situationer då 

projekt kan vara en bra arbetsform, sett ur en organisatorisk synvinkel. Dessa kan 

exempelvis vara 

• Svåra, kanske tidigare okända problemställningar i en organisation som inte kan 

lösas genom befintliga system och rutiner. 

• Uppdraget har sådan bredd och djup att det kräver expertis från olika 

avdelningar.  

• Uppgiften är inte anpassad till den nuvarande organisationens form och 

funktionssätt. 

• Uppdraget kan vara hotfullt mot någon del i organisationen och behöver därför 

hanteras av en grupp från olika delar av företaget.  

• Externa samarbetspartners behövs för att skapa tillräcklig kompetens inför 

uppgiften. 

• Uppgiften är av tillfällig karaktär, det vill säga, det finns en väldefinierad början 

och slut på arbetet. 

• Uppgiften är avgränsningsbar och kan utskiljas från den ordinarie verksamheten.9 

 

Teoretiska utgångspunkter  
 

Projekt är en avgränsad aktivitet, med fokusering på en unik uppgift. Organisering i 

projekt kan ses som ett sätt att indela och decentralisera, en avskärmning av 

individer för att fokusera på en avgränsad uppgift.10 Om det nu stämmer att 

bibliotekariens yrkesidentitet är svag (med tanke på Enmarks tidigare citat, kring 

avsaknaden av en självklar kunskapsbasis), vad gör då projektarbete för en tänkbar 

                                                 
9 Nytell, Erik & Hans, 1996, Projekt – Arbete och projektledarskap, s. 7. 
10 Hagberg, Björn, 2000, Projekt är människor, s. 8. 
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vidareutveckling av professionen? Ellen-Merete Duvold ger den teoretiska 

utgångspunkten att ett biblioteksprojekt har två primära mål:  

 
[…] these projects have two objectives: firstly to signal which areas are considered 
important and secondly to try out new ideas and models. The aim is that the result 
should be beneficial to the public library sector as a whole. They should possess 
’transfer value’[---] Projects, however, have various uses. They can be a way of creating 
new services or improving present ones. They can be used to try things out and make 
mistakes. 11 

 

Om nu målet är att få fram ett resultat som är vägledande för folkbibliotekssektorn så 

kan man fråga sig vad som kännetecknar ett kvalitativt resultat? Det skulle exempelvis 

kunna vara att uppnå ett bättre kvantitativt resultat, vara mera kostnadseffektivt, en 

bättre form av resursutnyttjande eller liknande. 

Metoder och  källmaterial 
 

Metoden för denna magisteruppsats består av kvalitativa intevjuer som därigenom blir 

det primära källmaterialet eller kärnmaterialet, dock kompletteras det i stor 

utsträckning med text- och dokumentstudier. Jag har valt att tillämpa den kvalitativa 

intervjun som insamlingsmetod med tanke på att den förhoppningsvis ger en djupare 

studie än vad den kvantitativa metoden erbjuder. Likväl ger en kvalitativ intervju 

förhoppningsvis djupare insikt i den enskilde berörda partens åsikter. 

      Fyra stycken djupintervjuer har genomförts med folkbibliotekschefer, 

folkbibliotekarier och specifika projektledare. För att få en så korrekt bild som 

möjligt hur projekt som arbetsform på folkbibliotek fungerar var det tänkt att 

intervjuerna skulle vara spridda över såväl landsbygd som storstad. Detta för att, om 

möjligt, uppmärksamma lokala avvikelser och individuella skillnader. Dock har jag 

under arbetets gång på vissa håll stött på en viss motvilja till kvalitativa djupintervjuer. 

Dessa intervjuer har olyckligtvis ej kommit till stånd utan har således stannat på 

planeringsstadiet.  

     Valet av just Stockholms och Västerås båda stadsbibliotek kan tyckas något 

märkligt. En jämnare och mer grundlig bild hade troligtvis uppenbarat sig om 

fallstudierna varit fördelade över både landsbygd och storstad, då avvikelser på ett 

tydligare sätt hade kunnat påvisas. Dock anser jag att de båda biblioteken ur en 
                                                 
11 Duvold, Ellen-Merete, ”What is the purpose of project activity in the public libra ry sector” 
Scandinavian Public Library Quarterly 1996:2, s. 27. 
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organisatorisk synvinkel vara onekligen mycket intressanta som fallstudier och 

särskiljandet mellan storstad (Stockholm) och så kallad medelstor stad (Västerås) är  

därför inget som det i denna uppsats kommer att fokuseras på.  

     Västerås stadsbibliotek kan sägas ha en decentraliserad arbetsorganisation och 

medarbetarna har här ett stort ansvarstagande. Det går även att skönja att utveckling 

och förändring sker i samspel med omvärlden och utifrån ortsbefolkningens behov. 

Man inriktar sig här på samverkan med föreningar, institutioner, organisationer och 

enskilda för att om möjligt uppnå ett än mer positivt resultat. Därigenom är Västerås 

stadsbibliotek ett utmärkt objekt som fallstudie kring projekt som arbetsform och 

detsamma kan sägas om Stockholms stadsbibliotek.  

     Även på Stockholms stadsbibliotek är således arbetsorganisationen 

decentraliserad. I Stockholm har biblioteken varit organiserade på väldigt många sätt 

under de senaste åren. Diverse indelningar i stadsdelsnämndsorganisationer och 

kulturnämnder har under årens lopp varit vardagsmat för Stockholms stadsbibliotek. 

Numera lyder samtliga folkbibliotek inom Stockholms stad under gemensam ledning 

under Kulturförvaltningen och det är i ljuset av dessa otaliga förändringar som jag 

finner Stockholms stadsbibliotek högst relevant för denna uppsats. Det är här ytterst 

intressant att undersöka hur projekt som arbetsform har fungerat i den nya 

organisation som har vuxit fram.  

 

Intervjuurval 
 

Ibland kan det som tilltänkt intervjuobjekt vara svårt att förstå vad man har att vinna 

på något sådant som en kvalitativ intervju. Genom att ställa frågor försöker intervjuaren 

hjälpa svararen att se sig själv, sin situation och sina problem på nya sätt. Frågorna 

tvingar således till reflexion och nya kombinationer av erfarenheter och insikter.12 Man 

har, med andra ord, egentligen allt att vinna samtidigt som man utan praktiskt taget 

någon som helst ansträngning får en gratis projektutvärdering. Dock har ett flertal 

intervjuer genomförts och dessa intervjuer som har gjorts har fungerat som underlag 

för en analys där det förhoppningsvis går att utröna hur de inblandade ser på projekt 

som arbetsform och hur organisationen har anpassats för att passa detta arbetssätt. 

Av underlaget skall det även redovisas vad projekten uppnådde och om detta stämde 

överrens med de inblandades visioner. Att det hela blir en form av utvärdering är 

                                                 
12 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, 1984, Praktisk intervjuteknik ,  s. 7. 
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därför ofrånkomligt. Det bör dock tas i beaktande att det alltid är svårt att mäta ett 

projekts uppnådda resultat och det går inte alltid att ge projekten rättvisa när dess 

resultat presenteras i skriftlig form. 

Utformning av intervjuer 
 

De intervjutillfällen som jag har haft har till sin utformning mer liknat ett förtroligt 

samtal. Dock har jag utgått från ett par bestämda frågor under mina intervjuer och 

dessa frågor redovisas som bilaga (betitlad Bilaga 1). När man arbetar med frågor för 

att samla information bör man beakta två aspekter. Dels bör man tänka på hur pass 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren i sig när det gäller utformningen av 

frågorna och dess inbördes ordning, även kallat standardisering. Den andra aspekten 

som bör tas i beaktande är också i vilken utsträckning frågorna är fria för 

intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller beroende på 

tidigare erfarenheter, även kallat strukturering.13 

     Intervjuerna för denna uppsats har varit relativt standardiserade, med likalydande 

frågor i en ungefärlig ordningsföljd till varje intervjuperson. Dock har frågorna 

omformulerats något för respektive intervjuperson. Detta för att ge intervjupersonen 

ett fritt svarsutrymme och för att förhoppningsvis erhålla ett resultat som går att 

använda vid en kvalitativ analys.14 

     Varje intervju har inletts med frågor kring så kallade bakgrundsvariabler, 

information kring sådant som kan vara av vikt för undersökningen. Intervjuerna har 

också avslutats på ett neutralt sätt, det vill säga med utrymme för personliga 

kommentarer och reflexion kring frågornas innehåll eller med möjlighet till tillägg av 

sådant som inte har kommit med i frågorna och intervjutillfället men som upplevs som 

betydelsefullt och av värde för intervjupersonerna.15 

Organisationslära 

Hur styrs ett bibliotek och vad kan förändras?  
 

Folkbibliotek, liksom andra verksamheter inom offentlig sektor, befinner sig i en 

turbulent situation med nedskärningar och organisationsförändringar. Återkommande 
                                                 
13 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, s. 60-61. 
14 Patel & Davidsson, 1991, s. 61-62. 
15 Patel & Davidsson, 1991, s. 64. 
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frågor ställs om ledarskap, ändamålsenliga organisationsmodellar och krav på 

förnyelse.16  Eliot Freidson menar att den traditionella synen på ledarskap, auktoritet 

och företagsstruktur ifrågasätts allt mer. Han menar att allt fler upptäcker att dagens 

organisatoriska verklighet så till den milda grad har frångått den traditionella synen av 

administration, komplett med hierarkisk ordning och byråkrati, att nya ”koncept”, 

eller så kallade begrepp eller föreställningar, behövs för att påvisa de signifikativa 

tendenser som nu har uppstått inom dagens moderna organisationer.17  

     I Ragnar Audunssons Change Processes in Public Libraries – a Comparative 

Project Within an Institutionalist Perspective får man en god överblick av hur 

pass komplicerad ett biblioteks organisation verkligen är. Audunsson, liksom många 

andra, menar att de flesta folkbibliotek har en förlegad organisationsstruktur. 

Organisationer i allmänhet, och då särskilt offentliga institutioner, befinner sig för 

tillfället i en tid som karaktäriseras av ett hårt tryck mot förändring, reformer och 

modernisering. Organisatoriska normer och dess standard förändras ständigt och 

normer som presenterades och införlivades nyligen kan plötsligt tappa sitt värde och 

sin giltighet.18  

     Dock menar Audunsson att förändringar då rakt inte genomförs i en 

handvändning, dessa bidrar istället oftast till problem. Om en reform innebär att de 

anställda och således de berörda parterna blir tvungna att ändra sina arbetsrutiner, 

”[…] resistance and obstruction is a very probable result.”19 Ett bibliotek som ställs 

inför organisatoriska förändringar är, enligt Audunsson, något mycket specifikt, detta 

på grund av att biblioteket som organisation, eller institution, rättfärdigar sin 

verksamhet och sin existens på mycket speciella grunder. Detta är något som 

egentligen inte går att jämföra med någon annan institution. Ett bibliotek talar för 

specifika värderingar, såsom folkbildning och demokrati, och verksamheten 

domineras av ett professionstänkande (något som Audunsson anmärkningsvärt väljer 

att kalla ”clergy”) och biblioteken bygger inte sin verksamhet på varken produkter 

eller specifika lösningar (detta kan dock diskuteras). Därigenom kommer en sådan 

institution att bete sig annorlunda än till exempelvis en organisation som står för en ren 

produkt, en organisation med instrumentell legitimitet.20  

                                                 
16 Limberg, Louise, ”Information, kommunikation och ledarskap i folkbiblioteksförnyelse: 
Exempel från två bibliotek i förändringsprojektet ’Kampen mot de räta linjernas tyranni’”, Svensk 
Biblioteksforskning 1994:2, s. 39. 
17 Freidson, Eliot, 1994, Professionalism Reborn –Theory, Prophecy, and Policy, s. 100. 
 
18 Audunsson, Ragnar, 1996, Change Processes in Public Libraries – a Comparative Project Within an 
Institutionalist Perspective, s. 9. 
19 Audunsson, 1996, s. 9. 
20 Audunsson, 1996, s. 12. 
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     I magisteruppsatsen Det svenska biblioteksväsendet i förändring – En 

fallstudie av Bibliotekscentrum i Visby ur ett institutionellt perspektiv skriver 

Wilhelm Widmark att forskningsbiblioteken har en mer instrumentell legitimitet 

baserad på moderinstitutionens krav, till skillnad från folkbiblioteken som har en 

politisk och värdebaserad legitimitet. Folkbiblioteket kommer således förmodligen ha 

svårare att acceptera stora förändringar.21 Dock kan dagens moderna bibliotek ses 

som institutioner, eller organisationer, som allt oftare levererar produkter och, i många 

fall, stilbildande lösningar. 

Återigen, när ett bibliotek ställs inför organisatoriska förändringar går detta lätt att 

återfinna i diverse (styr)dokument. Audunsson menar att när en organisation ställs 

inför förändring kan detta allt som oftast återspeglas i organisationens dokument, 

exempelvis de officiella styrdokumenten eller diverse årsrapporter. Dessa kan ses 

som en form av rättesnöre och är vanligt förekommande inom förändringskrävande 

organisationer.22  

     I Projekt – Arbete och projektledarskap står det att läsa om hur en 

organisations- och ledningsfilosofi med decentralisering, delegering och målstyrning 

som honnörsord sedan sjuttiotalet har varit en stark och tydlig trend  inom svenska 

företag och offentliga organisationer. Denna organisations- och ledningsfilosofi 

bygger på en förflyttning av makt och befogenheter, från toppen till de enskilda 

avdelningarna, enheterna eller grupperna. Syftet kan här ses som att göra 

organisationen mer flexibel, mer känslig i sin anpassning till en ständigt föränderlig 

marknad och dess kunder. Detta ska i sin tur ge bättre möjligheter att lösa problem 

och utveckla respektive verksamhet samt ge en god grund för ökad lönsamhet.23 

Begreppet decentralisering kan vara något som ställer till problem. En god 

förklaring till detta begrepp finns i Organisation – att beskriva och förstå 

organisationer. Här förklaras det genom att beskriva maximal centralisering som 

något som innebär att beslut tas på den högsta nivån, medan maximal decentralisering 

betyder att beslut tas så långt ner i organisationen som möjligt.24 

Projektets plats kan i organisationen innebära att projektledaren disponerar 

projektmedlemmarna helt och fullt och är frikopplade från den ordinarie 

organisationen, den så kallade linjeorganisationen. Här tar projektledaren över det 

totala personal- och budgetansvaret för projektet och dess medarbetare. Mer vanligt 
                                                 
21 Widmark, Wilhelm, 2000, Det svenska biblioteksväsendet i förändring – En fallstudie av 
Bibliotekscentrum i Visby ur ett institutionellt perspektiv, Magisteruppsats framlagd vid Institutio nen 
för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala universitet, nr. 2000:69, s. 12-13.  
 
22 Audunsson, 1996, s. 55. 
23 Nytell, 1996, s. 13-14. 
24 Abrahamsson & Aarum Andersen, 1996, s. 60. 
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förekommande är att projektledaren delar resurserna med den klassiska 

linjeorganisationen. Här kan projektmedlemmarna och även projektledaren dela sin 

tid mellan ett och ibland flera projekt och arbete på sina ordinarie områden i 

linjeorganisationen.25  

     En projektorganisation kan även ses som en matrisorganisation, en 

organisationsform där man delar på resurserna mellan den ursprungliga 

linjeorganisationen och ett eller flera projekt. Här bemannas de olika grupperna med 

den kompetens som anses behövlig. Dess sammansättning kan under projektets gång 

komma att varieras.26 

En matrisorganisation kan tyckas behövas när en bättre samordning av 

arbetsuppgifter är nödvändig för att organisationen skall anpassas till förändrade 

förhållanden. En matrisorganisation är platt med decentraliserat ansvar. Den utgör 

således ett exempel på organisk organisation. Här kan flera strukturer kombineras, till 

exempel en funktions- och en divisionsorganisation eller en funktions- och en 

projektorganisation. Dess för- och nackdelar kan bland andra vara att organisationen 

blir flexibel och kommunikationen förbättras. Osäkerhet bland de anställda kan öka 

om vem som är ansvarig för vad och informella normer kan utvecklas vilket kan 

resultera i en högre byråkrati.27 

Projektorganisationen 
 

I Biblioteksplaner – en idéskrift skrev den dåvarande ordföranden i Svensk 

Biblioteksförening Joneta Belfrage att den allt större satsningen på kunskap och 

utbildning har inneburit att vi har fått se många nya högskolor och därmed även 

högskolebibliotek samt att de vetenskapliga biblioteken blivit allt viktigare. 

Utvecklingen inom folkbibliotekssektorn har dock gått i motsatt riktning. Man har 

tvingats krympa sin verksamhet, minska antalet anställda och avveckla enheter. Detta 

samtidigt som kraven ökat i form av nya användargrupper och ny informationsteknik, 

samt att kraven på nya organisatoriska lösningar ständigt ökar.28  

     I ljuset av ovanstående verklighet väljer många bibliotek att ägna sig åt 

projektverksamhet, något som oftast ligger utanför den ordinarie budgeten. Men hur 

går egentligen ett projekt till och vad, i grund och botten, är ett projekt? I inledningen 

                                                 
25 Nytell, 1996,  s. 14-15. 
26 Nytell, 1996, s. 15. 
27 Stueart, Robert D. & Moran, Barbara B., 2002, Library and Information Center Management, Sixth 
Edition, s. 161-163. 
28 Biblioteksplaner – en idéskrift, 2001, red. Peter Axelsson, s. 7. 
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valde jag att se termen eller beteckningen projekt som en organisationsstruktur eller 

en institutionsstruktur som kan främja en process av målstyrt praktiskt lärande (se 

Enmark, 1991). En klar definition kan det kanske tyckas men ser vi till 

projektlitteraturen så ter den sig dock vidsträckt och stundtals mycket flytande. Klart 

är ändå att nya strukturer och ett nytt sätt att tänka krävs för ett kreativt ledarskap. 

Kreativa grupper som går på tvärs mot den traditionella hierarkiska strukturen i 

organisationen är i dagens samhälle nödvändiga i de flesta branscher, även inom 

biblioteksvärlden.  

     Projekt bör ses som något tidsbegränsat. I ordets rätta bemärkelse bör projekt 

ses som en unik process som består av ett antal samordnande och styrda aktiviteter 

med konkreta start- och slutpunkter. Ett projekt bör således vara initerat för att 

uppnå ett mål som uppfyller ett visst antal specifika krav, vilket även inkluderar tydliga 

begränsningar i tid, kostnader och resurser.29 

Hur går ett projekt till?   
 

Orsakerna till att starta ett projekt kan vara många och de kan röra alltifrån rena 

förändringsbehov, produktutveckling eller system- och metodutveckling. Gemensamt 

är dock att man vill få en arbetsuppgift gjord på ett effektivt och rationellt sätt.30 Att 

man väljer projektformen som arbetssätt är således något naturligt. Det viktiga här är 

att inse att projekt som har relativt klara mål kan anses som fördelaktiga om man 

önskar decentralisera valet av medel, närmare bestämt hur målet ska uppnås. Ponera 

att det finns goda möjligheter att bestämma vad som ska uppnås och vad som 

betecknas som ett gott utfall, då kan en övergripande kontroll upprätthållas trots att 

uppgiften och själva problemlösningen överlåts till dem som arbetar i projektet.31  

Bakgrund till projekt: förstudie 
 

Den primära anledningen till att ett projekt initieras är oftast sökandet efter 

förändring. En grupp människor i en tillfällig organisation som samlas kring en 

projektuppgift bör således sammantaget ha mer kunskap och information än den 

enskilda människan.32 Ett projekt startas i allmänhet genom att någon får en idé eller 

av att det kan finnas ett behov hos en enskild eller grupp av medarbetare inom 

                                                 
29 Hagman, Urban, 2002, Projektarbete i lärande organisationer , s. 21. 
30 Nytell, 1996, s. 6-7. 
31 Projekt: Organsiation för målorientering och lärande, 2001, s. 299. 
32 Eklund, Sven, 2002, Arbeta i projekt – en introduktion, s. 16. 
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organisationen. För att en uppdragsgivare ska kunna avgöra om projektet är 

genomförbart och relevant för den specifika verksamheten bör en förundersökning 

eller en förstudie genomföras. I denna undersökning eller studie bör största möjliga 

mängd information om komponenterna i idéformuleringen tas fram genom diverse 

studier; har det gjorts liknande projekt inom annan verksamhet? Vilka erfarenheter 

och slutsatser drogs vid dessa tillfällen? Viktigt är också en grundlig genomgång av 

diverse litteratur kring det utvalda området, exempelvis forskarrapporter. Dessutom 

är det viktigt att uppehålla en  god kommunikation med andra verksamheter som kan 

intressera sig för projektidén. Ett projekt kan vinna på samarbete.33 

     Målgruppsundersökningar kan också genomföras, bland annat i enkät- eller 

intervjuform. Det är här viktigt att genomföra en grundlig omvärldsanalys och att se 

över den egna verksamheten, dess personal och  de materiella resurserna.   

Projektets syfte, mål och avgränsningar 
 

För att ett projekt ska få ett så klart syfte som möjligt måste målen och 

avgränsningarna preciseras noggrant. Målet med ett projekt kan oftast delas upp i två 

avdelningar eller mål. Dels har projektet ett mål i sig, det vill säga ett projektmål och 

dels finns mål med projektets effekt, ett så kallat effektmål. Projektmålet syftar först 

och främst till en tänkbar slutprodukt som ska redovisas vid ett projekts slut och här 

kan ett projektmål exempelvis vara att introducera ett nytt biblioteksdatasystem. 

Däremot är effektmålet den önskade effekt som man vill att projektet ska uppnå. 

Med ett nytt biblioteksdatasystem kan således effektmålet bland annat vara att 

användaren finner systemet lättillgängligt eller att personalen till fullo inser och 

utnyttjar dess fördelar.34 

     Viktigt är också att inom ett projekt fastställa delmål, även betecknade som så 

kallade milstolpar, vilka förhoppningsvis får arbetet att flyta och därmed ökar 

ansvarskänslan hos de enskilda grupp- och projektmedlemmarna. Det säkerställer 

även den fortlöpande kvaliteten i arbetet. En milstolpe kan definieras som en naturlig 

kontrollpunkt vid en förutbestämd del av arbetet till en fastställd kvalitet.35  

     Avgränsningar kan också ses som nödvändiga inom projektarbete. Projekten 

måste avgränsas, bland annat mot andra liknande projekt men också i innehåll så att 

man håller tidsramarna och  de ekonomiska ramarna. Med avgränsningar ser man till 

att projektarbetet blir strukturerat och effektivt. 

                                                 
33 Hagberg, 2000, s. 55-57. 
34 Hagman, 2002, s. 60-66. 
35 Eklund, 2002, s. 44-46. 
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Förankring internt och externt 
 

Då man startar olika typer av projekt är det ofta lätt att formulera mål och bestämma 

hur man ska uppnå dessa och så vidare. Det här arbetet görs ofta i någon 

projektledningsgrupp eller i ett sammanhang där diverse företrädare från olika 

verksamheter träffas. Om förankringen av det som ska göras blir för svag blir det inte 

alltför ofta någon varaktig förändring. Det svåra är att få alla som berörs av projektet 

delaktiga, att känna sig medansvariga och att dela en gemensam vision. Det är därför 

viktigt att förankra det man vill göra, projektets mål. Att förankra något är dock inte 

entydigt och det är därför viktigt att bestämma vad som menas när man talar om 

förankring av ett projekt.36 

Följande punkter eller frågeställningar kan vara viktiga vid ett så kallat 

förankringsarbete: 

• Ge en klar definition av vad man vill med förankringen. Vad är det man vill 

åstadkomma och vilken effekt förväntar man sig? Vill man föra ut något enbart 

eller förväntar man sig också feedback och delaktighet?  

• Hos vem/vilka ska detta förankras? Handlar det om att all personal berörs eller 

är det vissa grupper?  

• Vilka förväntningar har man på de som berörs av förankringen? Hur vill man att 

de ska agera sedan projektet förankrats?  

• Vilka arbetssätt och strategier ska man använda sig av vid förankring? Görs 

förankringen i olika faser? 

• Viktigt är här att tänka på att resultatet av förankringsarbetet också är beroende 

av hur man själv agerar. Det är till exempel av största vikt att tänka på att vara 

ödmjuk och ha respekt för de verksamheter som berörs av det som ska 

förankras. Det är också av stort intresse att tänka på att förankra så pass tidigt 

som möjligt. Graden av engagemang hos de som berörs kan nämligen vara 

beroende av hur tidigt de kommit in i själva processen.37  

 

                                                 
36 Eklund, 2002, s. 36-37. 
37 Eklund, 2002, s. 35. 
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Således är det viktigt, rent av vitalt, att redan i initieringsstadiet ta reda på vilka 

förväntningar som finns samt att  tydliggöra dessa, att uppmärksamma dem och ge 

dem det utrymme som behövs. 

Budget 
 

I Projekt: organisation för målorientering och lärande diskuteras huruvida det går 

att mäta ett projekts framgång. De klassiska måtten på framgång – att leverera i tid, till 

rätt kostnad och till specificerad kvalitet – är något som bör ifrågasättas. Tid, budget 

och funktion är numera inte nog som framgångsmått.38 Kostnadsuppskattning är något 

som ses som en mycket svår uppgift. Eftersom många projekt har något oklara mål, 

mål som inte är alltför enkla stämma av, blir därför en kostnadsuppskattning 

svårhanterlig. Då både problem och lösning är svårdefinierbara är det inte lätt att på 

förhand veta om projektet blir klart i tid eller håller sig inom budget.39 

     Tydligt är dock att många projekt finansieras av externa medel. För att söka 

bidrag bör man först och främst ha vetskap kring ett identifierat behov, något som 

oftast gör att projektmedel beviljas. Finns medel att tillgå skickas en ansökan in, 

komplett med projektplan samt budget och bemanningsplan. Således är förstudien 

mycket viktig för projektets utveckling. Vid beviljande av projektmedel brukar 

anslagsgivande myndighet, firma eller liknande oftast också skriva ett projektdirektiv 

kring hur pengarna ska användas. Direktivet innehåller oftast samma formuleringar 

som ansökan, dock om möjligt något nedprutat. Direktivet fungerar sedan som ett 

juridiskt avtal och något som man vid slutskedet stämmer av med.40 

Referensgrupp 
 

Referensgrupper är viktiga för att olika intressenter ska kunna följa projektet och 

lämna synpunkter på frågor och förslag. Referensgruppernas uppgift är att vara 

rådgivare till projektledare, projektgruppen, styrgruppen och uppdragsgivaren. Ett 

projekt kan, beroende av karaktär, utse en eller flera referensgrupper. 

Referensgrupper tillsätts i samspel med uppdragsgivaren, styrgruppen och /eller 

projektledaren.41 

                                                 
38 Projekt: Organsiation för målorientering och lärande, 2001, s. 33. 
39 Eklund, 2002, s. 57. 
40 Hagman, 2002, s. 60-61. 
41 Hagberg, 2000, s. 104-105. 
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Uppdragsgivare 
 

En tydlig organisation kräver i sin tur en fast och lättöverskådlig definiering av rollerna 

och ansvarsfördelningen för och inom projektet. Således är uppdragsgivaren den som 

är huvudansvarig för projektet. Uppdragsgivaren är också i allmänhet den som ska 

använda resultatet från projektet eller som ska svara för leveransen av det färdiga 

resultatet till externa uppdragsgivare. Vidare fastställer uppdragsgivaren projektmål, 

huvudplaner, ramar samt ser till att dessa blir tydligt dokumenterade. Det står även i 

uppdragsgivarens makt att fatta de avgörande besluten om projektet och förankra 

viktiga beslut hos de intressenter som finns. Uppdragsgivaren är även ekonomiskt 

ansvarig för projektet samt den som säkrar att projektet har de resurser, personella 

såsom finansiella, som behövs för att nå de uppsatta målen.42  

     Uppdragsgivaren deltar även oftast aktivt i projektets ledning och samspelar här 

med projektledaren. Efter samråd med en eventuell styrgrupp kan uppdragsgivaren 

stoppa projektet eller göra nödvändiga förändringar i tidsplanen. Uppdragsgivaren 

bör även vara den som kontinuerligt tar emot rapporterna från projektledaren.43 

Styrgrupp 
 

Styrgruppen sätts samman så att den har kompetens att utgöra stöd för 

uppdragsgivaren att styra projektet som helhet. Representanterna i styrgruppen 

stödjer uppdragsgivaren vad gäller att trygga att projektets fastslagna planering håller 

– och om inte – vidtar nödvändiga åtgärder. Styrgruppen ska tillsammans med 

uppdragsgivaren säkra resurserna till projektet som helhet samt samla in viktiga 

synpunkter för att kunna fatta  korrekta och vägledande beslut. Det gäller för 

styrgruppen att få snabb genomslagskraft av besluten. Styrgruppen ska sprida 

information och kommunicera projektet som helhet, vidareutveckla dess mål och 

syfte. Att kommunicera projektet innebär att alla inblandade ska veta vad de ska 

göra, hur det ska göras och framför allt varför det ska göras. Det gäller att involvera 

alla i planeringen,44 eller som ett av intervjuobjekten vid Västerås stadsbibliotek 

                                                 
42 Hagberg, 2000, s. 98-99. 
43 Hagberg, 2000, s. 98-99. 
44 Hagberg, 2000, s. 98-100. 
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formulerade det: ”Sitter man i en styrgrupp så kan man inte bara sitta där och sova 

och ta det lugnt. Man måste faktiskt gå aktivt in formuleringarna.”45 

     Styrgruppen ska även se till att projektet drivs framåt utifrån fastlagd plan. Det är 

dock uppdragsgivaren som utser ledamöter i styrgruppen. Uppdragsgivaren eller en 

av uppdragsgivarna utsedd person är ordförande i styrgruppen. I styrgruppen ingår 

även projektledaren, med uppgift att avrapportera projektet.46  

Projektledare 
 

Projektledarens uppgift är i stort att inom givna ramar nå projektets mål. 

Projektledaren ska därför planera och leda projektarbetet samt ansvara för 

projektets resursutnyttjande. Projektledaren ansvarar även för samspelet och att 

kommunikations- och informationsflödet fungerar. Vidare samarbetar projektledaren 

med linjeorganisationen och projektets olika intressenter och fungerar därigenom 

som företrädare för projektet. Dessutom svarar projektledaren för rapportering och 

information om projektet (till så kallad högre ort). Projektledaren utses av 

uppdragsgivaren i samspel med den linjechef som ska tillhandahålla 

projektledarkompetensen.47 

Projektgrupp 
 

Som stöd i arbetet har projektledaren en projektgrupp eller flera delprojektgrupper. 

Projektgrupperna har ett operativt ansvar för att projektet går framåt enligt planerna. 

Det är oftast i större projekt som en eller flera delprojektgrupper tillsätts. De olika 

delprojektgrupperna leds av en delprojektledare som arbetar på uppdrag av 

(huvud)projektledaren. Delprojektledarna ingår i projektgruppen och utses i samspel 

mellan (huvud)projektledare, linjechef och styrgrupp. I större projekt kan en 

projektadministratör tillsättas för att avlasta projektledaren med administrativa 

rutiner. Projektledaren utser sådan inom ramen för projektbudgeten. Vidare finns det 

även diverse projektmedarbetare, de som utför det operativa arbetet i projektet. De 

arbetar på uppdrag av projektledaren/delprojektledaren vad gäller arbetet inom 

projektet. Det är här viktigt att sätta samman de olika delprojektgrupperna så att de 

                                                 
45 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 2. 
46 Hagberg, 2000, s. 99-100. 
47 Hagman, 2002, s. 32-36. 



 21

olika kompetenser som projektet behöver finns representerade i gruppen likväl som 

det är viktigt att projektmedarbetarna visar en god samarbetsförmåga.48  

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring 
 

Viktig är att utgå från att användarnas eller kundernas skilda behov, krav och 

önskemål verkligen fungerar som utgångspunkt och även som givna mål för projektet. 

För att uppnå dess behov, krav och önskemål är det viktigt att det upprättas en 

kravspecifikation. I detta dokument specificeras och fastställs hela åtagandet, 

komplett med funktioner, pris, omfattning, förutsättningar och leveransdatum. I och 

för sig är en kravspecifikation mer förekommande när projektet innefattar den mer 

strikta formen av kund och leverantör. Dock är kravspecifikationen viktig även om 

man bara använder projektarbetsformen som ett verktyg för att utveckla sin 

verksamhet, något som oftast är fallet inom folkbibliotekssektorn. 

Kravspecifikationen är vital i det avseende att den formulerar en problemställning 

som projektverksamheten i sin tur bygger på.49 

     En kravspecifikation är inget designdokument, den säger inget om hur problemen 

ska lösas. Tjänsten eller produktens hela omfattning ska vara specificerad i 

kravspecifikationen och kraven ska vara skrivna på ett sådant sätt att man kan 

kontrollera den färdiga produkten mot dem. Dessutom bör inga krav stå i konflikt 

med varandra.50 På detta sätt har man förhoppningsvis säkrat projektets framtida 

kvalitet. 

Utvärdering och uppföljning 
 

De erfarenheter som projektgruppen fått under arbetets gång bör på ett systematiskt 

vis utvärderas. Missar man detta kan olyckligtvis samma eller liknande misstag göras 

om och om igen. Därför bör en ordentlig utvärdering göras, som i sin tur 

förhoppningsvis ger ett bra underlag för att lyckas ännu bättre med nästkommande 

projekt. Ofta kallas en sådan dokumention för projekthistorik. Här har alla för 

projektet inblandade fått komma till tals, med såväl positiva som negativa erfarenheter 

från projektet. Även projektets samtliga mötesprotokoll bör här redovisas, detta för 

att ge en översikt kring projektets genomförande.51 

                                                 
48 Hagman, 2002, s. 112-116. 
49 Eklund, 2002, s. 51. 
50 Eklund, 2002, s. 59. 
51 Eklund, 2002, s. 100-101. 
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Under projektets gång utför projektledaren ett slags löpande utvärdering av 

arbetet, där situationen analyseras och beslut om åtgärder tas och genomförs. Denna 

uppföljning förutsätter att man i viss mån håller sin tidsplanering, att man har uppnått 

vissa mål vid satta tidpunkter. Det förutsätter även att rapporteringen finns, en 

skrivelse som visar hur långt arbetet har kommit och vad som har uppnåtts kring 

projektet. Rapporteringen beskriver således vad som har skett och uppföljningen gör 

sedan förhoppningsvis något åt de eventuella fel, misstag och brister som 

rapporteringen har visat.52 

Projektkommunikation 

Vad kan uppnås med projekt? 
 

I artikeln ”Information, kommunikation och ledarskap i folkbiblioteksförnyelse: 

Exempel från två bibliotek i förändringsprojektet ’Kampen mot de räta linjernas 

tyranni’” väljer Louise Limberg att mot bakgrund av två av projektbibliotekens 

organisation och förnyelsekaraktär studera vilken information som skapades inom 

projektet och hur denna kommunicerades i organisationerna. Projektets syfte var att 

medvetet och kontinuerligt företa förändringar för att förbättra 

biblioteksverksamheten.53 

     Limberg undersöker även huruvida erfarenheter och teorier från ämnet 

information management (egen kursivering) kan vara användbara för att analysera 

och förklara uppkomna skillnader mellan framgång eller misslyckande av 

projektarbete inom folkbiblioteksvärlden. Limberg, likt många andra, hävdar att 

folkbibliotek (liksom andra verksamheter inom offentlig sektor) befinner sig i en 

turbulent situation med nedskärningar och organisationsförändringar. Även här ställs 

det återkommande frågor kring ledarskap, ändamålsenliga organisationsmodeller och 

krav på förnyelse.54  

     Limberg väljer att citera Johan Olaisen och dennes Information Management: 

A Scandinavian Approach (1993) för att reda ut termerna kring information 

management: ”Information management is the collective process of identifying, 

defining, collecting, storing, processing, protecting, and distributing information.” 

Olaisen talar även om hur en organisation väljer mellan olika alternativ, när man 

                                                 
52 Eklund, 2002, s. 101-102. 
53 Limberg, 1994, s. 38. 
54 Limberg, 1994, s. 39. 
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investerar i information som strategisk resurs: ”The third option is building a sensitive 

information culture. – The core task of such an organization is information processing 

- moving information among individuals and groups in order to coordinate work.” 

Limberg kommer fram till att skapandet av en känslig informationskultur erbjuder 

alternativ till den traditionella hierarkiska strukturen i en organisation. Den nya 

teknologin ger möjlighet att bilda självständiga arbetsenheter, sammanbundna genom 

information. Sådan förnyelse i organisationsstrukturen förekommer i dynamiska 

lärande organisationer grundade i en informationskultur.55 

     Projekt kan ses som ett led i utvecklingen, som ett av de många 

överlevnadsvillkor som gäller för dagens organisationer. Det finns idag ett ständigt 

krav på nya kommunikationsvägar och organisationsstrukturer för att klara av de 

nödvändiga förändringarna i det kontinuerligt skiftande samhället.56 Olaisen talar om 

hur ”business as usual” leder till undergång och att nytänkande och kreativa grupper 

som går på tvärs mot den traditionella hierarkiska strukturen i organisationen ständigt 

behövs för att säkra överlevnaden.57 

     Enligt Olaisen finns det fem element som tillsammans utgör kriterier för 

förnyelsekraften i en organisation. Dessa fem element är 

• förändringsbenägenhet 

• professionellt handlande  

• nätverkskontakter 

• målinriktning 

• erkännande från organisationen.58   

 

I nedanstående fallstudier kommer vi att se hur dessa fem kriterier har spelat en stor 

roll för hur dessa organisationer är utformade i dagens läge. Bland annat har 

projekten stimulerat det professionella handlandet inom organisationerna och detta är 

ett viktigt element för en ökad förnyelsebenägenhet.    

                                                 
55 Limberg, 1994, s. 39. 
56 Limberg, 1994, s. 38. 
57 Limberg, 1994, s. 40. 
58 Limberg, 1994, s. 41. 
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Biblioteksutveckling 
 

Projekt är allt som oftast beroende av extern finansiering eller av externa medel. 

Projekttänkandet uppmuntras från många håll och det går oftast att få ekonomiskt 

bidrag från sådana institutioner. Exempel på dessa kan exempelvis vara intressenter 

från näringslivet, stiftelser eller kommunen. Då man söker extern finansiering från detta 

håll är det viktigt att man klart och tydligt beskriver sin projektplan, dess mål samt kan 

uppvisa en detaljerad budget. Det bör även redovisas vilka som omfattas av 

projektet, tidsåtgång och anledningen till att projektet behöver utföras. Nedan följer 

diverse institutioner som kan ses som främjare av projektarbete inom 

folkbibliotekssektorn, så kallade projektuppmuntrande organisationer. 

BIBSAM 
 

BIBSAM:s huvuduppgift är att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen 

till högre utbildning och forskning, främst genom att verka  för att de svenska 

forskningsbibliotekens resurser används och utvecklas väl, och att tillgången till, och 

användningen av, information befrämjas. BIBSAM är en avdelning för nationell 

samordning och utveckling av svenska forskningsbibliotek, som formellt ingår i 

Kungliga biblioteket.59 

     BIBSAM bedriver även utredningsverksamhet samt lämnar ekonomiskt stöd till 

utvecklingsprojekt. Den årliga budgeten är cirka 35 miljoner kronor. Av denna 

summa går fyra femtedelar till externa mottagare i form av ekonomiskt stöd inom 

vissa utvalda områden. BIBSAM satsar även betydande resurser på 

kompetensutveckling av biblioteksanställda.60 BIBSAM är engagerade i utvecklingen 

av bibliotekarieyrket genom att de anordnar kurs- och konferensverksamhet för 

bibliotekspersonal, bl.a. anordnar man utbildning i projektledning och 

projektarbete.61 

BIBSAM fördelar bidrag till utvecklingsprojekt. Bidrag ges till projekt som är av 

allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller 

informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.62  

                                                 
59 http://www.kb.se/bibsam/  2003-03-27. 
60 http://www.kb.se/bibsam/verksamh/vadgorbib.htm 2003-03-27. 
61 Ingelsson, Ylva, Vilka egenskaper och kunskaper behöver dagens bibliotekarie?, Magisteruppsats i 
biblioteks - och informationsvetenskap framlagd vid Institutio nen för ABM, estetik och 
kulturstudier vid Uppsala universitet, nr. 2001:NNN, s. 25. 
62 http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/lathund.htm 2003-03-27. 
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Statens kulturråd 
 

Statens kulturråd har som övergripande uppdrag att förverkliga den nationella 

kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag. Inom ramen för detta uppdrag 

finns tre huvuduppgifter: Fördela bidrag, ge underlag till beslut och informera om 

kulturpolitik i allmänhet och den egna verksamheten i synnerhet. Statens kulturråd har 

ansvar för konstområdena teater, dans, musik, litteratur, folkbibliotek, kulturtidskrifter 

samt museer, utställningar och bildkonst. Ett av huvuduppgifterna är att fördela 

statsbidrag inom dessa områden. Kulturrådet hade sammantaget cirka 1,4 miljarder 

kronor att fördela i bidrag under kalenderåret 2002. Man följer Riksdagens 

kulturpolitiska mål, som bland annat innebär att man värnar om yttrandefriheten och 

skapar reella förutsättningar för alla att använda den samt bidraga till främjandet av 

bildningssträvanden. Kulturrådet fördelar också särskilda bidrag till annan 

kulturverksamhet, såsom centrumbildningarna och folkbibliotek.63 

     Stödet till folkbiblioteken yttrar sig i stöd inom följande områden: 

 

• Lånecentraler 

• Regional biblioteksverksamhet 

• Utveckling av folkbiblioteksverksamheten 

• Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 

• Prenumerationer på kulturtidskrifter 

 

Stödenheter kan sökas av länsbibliotek för utveckling av den regionala 

biblioteksverksamheten. Projektbidrag kan sökas av kommuner (folkbibliotek) för 

att utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet. Man erbjuder även 

projektbidrag för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. 

Projekten kan avse verksamhet inom samtliga kulturområden, gärna i samverka, 

regionalt eller lokalt. Projekten bör ha långsiktiga effekter och ska fungera som goda 

exempel för andra.64 

                                                 
63 http://www.kur.se 2003-03-30. 
64 http://www.kur.se 2003-03-30. 
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Professionalisering 

Bibliotekarieprofessionen 
 

Om hururvida folkbibliotekariens (samt även andra typer av bibliotekariers) yrkesroll 

blir mer och mer väldefinierad råder det delade meningar om. Vissa hävdar att 

folkbibliotekarierna har svårt att finna sin egen identitet på grund av att det inte finns 

några klara riktlinjer för vad som är folkbibliotekariens verkliga arbetsuppgifter.65 I 

och med diskussionen kring bibliotekarieyrket som profession talar fil dr Joachim 

Hansson om en spricka i många folkbibliotekariers professionella självbild i samband 

med IT-anpassningen av folkbiblioteken. Hansson menar att bibliotekariens roll som 

folkbildare inte längre ses som naturlig och självklar. Man har under de senaste åren 

börjat  laborera  med yrkesbeteckningar som ”information brokers”, ”cybrarians”  

och om barnbibliotekarier som ”interfaces”. Det har uppstått en ny typ av 

professionalism, baserad på expertis inom bland annat bibliografisk kontroll och 

informationssökning, som ställs i kontrast mot den mer folkbildande identiteten, som i 

många sammanhang har reducerats till något vagt och otidsenligt.66  

     Vidare menar Hansson att stora delar i detta reviderade professionstänkande 

inom folkbiblioteken hämtar sina förebilder inom de vetenskapliga biblioteken, där 

just uppgifter om informationsförmedling och organisering står i centrum. Tanken på 

en ny professionalism som omfattar alla typer av bibliotek understöds också, enligt 

Hansson, livligt av de akademiserade utbildningarna i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Dock har det också funnits kritiska röster. Hansson menar att 

den motsättning som utvecklades med den nya teknikens inträde samtidigt har hållit i 

sig. Idag, när vi ser den utveckling som för folkbiblioteken också rent organisatoriskt 

allt närmare forskningsbiblioteken (och även näringslivet), skapas lätt en osäkerhet 

om vad som ska hända med de delar av verksamheten som traditionellt räknats till de 

mer folkbildningsrelaterade.67 Att precisera den traditionella verksamheten är inte 

alltid lätt men den kan bland annat innefatta bokprat (en gruppinriktad arbetsmetod 

som vänder sig mot en grupp av individer, ofta en skolklass), utvecklande av 

litteraturkännedom och uppsökande verksamhet. 

     Det blir således allt vanligare att man vänder sin verksamhet bort från det som en 

gång i tiden räknades som rent folkbildningsrelaterat. Att detta är fallet kan vi se 

                                                 
65 Se bl a tidigare nämnda Enmark, 1991. 
66 Hansson, Joachim ”Professionalism, folkbildning och de socialt underpriviligerade” 
Biblioteksbladet, 2003:2, s. 12. 
67 Hansson, 2003, s. 12. 
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nedan, i fallet med Västerås stadsbibliotek och deras projekt ”Student Västerås” där 

man i viss mån gick utanför sin ordinarie verksamhet men ändå höll fast i sin strävan 

efter folkbildning. Frågan är dock om bibliotekarieidentiteten håller på att förändras 

eller om man bara anpassar sig till de nya folkbildningskraven? I och med att 

folkbiblioteket som organisation och institution ständigt genomgår en förändring ter 

det sig som något naturligt att även folkbibliotekariens verksamhet förändras.  

     Det gäller för verksamheten att hänga med i tiden, att anpassa sig till en ständigt 

föränderlig världsbild. Folkbildning, organisationslära, informationsteknik och 

allehanda nya arbetssätt är numera folkbibliotekariens vardag. Men hur skiljer sig 

folkbibliotekariens vardag från andra bibliotekariegruppers dito? Hansson menar att 

den forskning om folkbibliotek som utvecklats under de senaste åren har studerat 

bibliotekens verksamheter utifrån en grundförståelse av folkbibliotekariens 

professionalism som något eget, som inte är att förväxla med andra 

bibliotekariegruppers.68 

     Ovanstående tankar kan diskuteras och så har också skett. Hansson påvisar att det 

möjligen finns skäl att ifrågasätta tanken på att hela bibliotekariekåren, oavsett 

bibliotekstyp, skulle kunna rymmas inom samma professionsbegrepp. Här bör den 

viktigaste orsaken till detta vara att folkbibliotekariens konkreta vardag är långt mer 

komplicerad än t ex forskningsbibliotekariens, sett såväl ur ett organisatoriskt som 

ideologiskt perspektiv. Folkbiblioteken är alltigenom mer komplexa än andra 

bibliotekstyper och den professionalism som folkbibliotekarierna har utvecklat under 

många decennier präglas av en strävan efter legitimitet i förhållande till en demokratisk 

samhällsutveckling. Detta i kontrast till någon snävt informationsförmedlande praxis 

gentemot någon eller några väl definierade användargrupper, t ex studenter eller 

forskare. Slutligen väljer Hansson att se att en prioritering har skett av de ofta stora 

och svårfångade grupper i samhället som haft svårast att på egen hand följa med i den 

teknologiska och informationsberoende utvecklingen. Det är därför här som 

folkbiblioteken och folkbildningen möts idag. Det är också här det visar sig att den 

rena professionalismen och folkbildningsidentiteten bland folkbibliotekarier inte står i 

motsättning till varandra, utan tvärtom förutsätter varandra.69 

     Hansson väljer att kraftfullt särskilja mellan folkbibliotekarier och 

forskningsbibliotekarier. Denna dikotomi är nog så viktig och bör påvisas men i 

nedanstående fall med Västerås stadsbibliotek kommer vi att se att skillnaden ibland 

inte är så stor, åtminstone inte när det kommer till arbetssätt och då i synnerhet 

projektarbete. Projekt kan även förena professioner. 
                                                 
68 Hansson, 2003, s. 14. 
69 Hansson, 2003, s. 14. 
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     Hur uppstår då en profession? Christina Florin, som har studerat feminiserings- 

och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-

1906, beskriver det på följande sätt:  

 
Ett viktigt kännetecken på en profession är att den strävar efter att få ett slags monopol 
på yrket. Den försöker få kontroll över tillströmningen och utestänger den arbetskraft 
som inte är önskvärd, den som inte har rätt utbildning eller den som av någon annan 
anledning inte är önskvärd.70 

 

Just den monopoliseringen som Florin talar om återkommer hos flera teoretiker. För 

att det ska räknas som en profession verkar det som att man tvunget måste utöva ett 

sorts revirtänkande. Eliot Freidson menar att man först måste måste bli medveten om 

att ordet profession kan innebära två saker. Först och främst är det en referens till det 

vidsträckta samhällsskikt som utgörs av individer med relativt prestigefyllda men 

varierande yrken, som alla har erhållit dessa yrken genom att inneha någon sorts form 

av högre utbildning. Dessa människor identifieras mer av sin utbildningsmässiga status 

än av sina yrkesmässiga färdigheter. För det andra så kan man se ordet profession 

som en begränsad eller inskränkt beteckning för en rad yrken som mer eller mindre 

har vissa gemensamma institutionella och ideologiska likheter.71 

     Det här med att professionen skulle kunna fungera som något som kopplar 

samman exempelvis diverse institutioner eller organisationer är en intressant tanke. 

Frågan är om specifika biblioteksinstitutioner har liknande ideologiska mål? Detta 

återkommer senare i uppsatsen. Dock tycks det som att Freidson anser att de 

verksamma inom en profession håller varandra om ryggen och att institutionerna i sig 

själva cementerar detta tillstånd. Det finns, enligt Freidson, en grundläggande tanke 

som vidhåller professionernas speciella position i samhället. Det finns särskilda yrken 

som är tillräckligt viktiga för samhället i stort samtidigt som de också är tillräckligt 

svåra att utföra väl. Dessa yrken, och dess utövare, är därigenom garanterade både 

stöd, vitsord och referenser från sina institutioner och från allmänheten. De sitter, så att 

säga, i orubbat bo.72 

     Freidson tycks i alla fall tro att uppdelningen i professioner är av godo. Han ser 

det inte som att professionerna i sig skulle ha någon sorts ensamrätt på ”sanningen” 

utan menar istället att de flesta professionbärare besitter en enorm kapacitet att 

sträva efter ny kunskap, teknik, värderingar och idéer från en relativt självständig 
                                                 
70 Florin, Christina, 1987, Kampen om katedern - feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom 
den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, s. 28.   
71 Freidson, 1994, s. 16. 
72 Freidson, 1994, s. 154. 
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utgångspunkt. Detta anser Freidson vara en dygd, en fördel, då detta kan bidra till 

möjligheten att utveckla ett mer humant, ett rikare och mer effektivt fungerande 

samhälle.73 

     Om bibliotekarieyrkets professionalisering har det skrivits mycket, bland annat en 

rad magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Allt som 

oftast försöker dessa definiera professionen och dess bildande: 

 
En yrkesgrupp organiserar sig när efterfrågan på yrkes-gruppens tjänster ökar. 
Efterfrågan uppstår när yrkesgruppens kunskaper och verksamheten upplevs som 
nyttiga och viktiga i samhället. Klienterna, de som efterfrågar de professionellas tjänster, 
kan vara samhället, allmänheten, organisationer eller intressegrupper. Ju fler och 
viktigare klientgruppers stöd, desto starkare professionell ställning.74 

 

Det Oskarsson här talar om är egentligen bara en omskrivning eller en direkt tolkning 

av Cecilia Franks och Gunnar Hedes tankar i Bibliotekarien, det vetenskapliga 

biblioteket och forskaren: En undersökning av  framtida krav på kompetens 

hos bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek. Här står det att ”Det är omvärlden 

som gör professionen möjlig genom att efterfråga och värdera dess tjänster men 

också att legitimera den.”75  

     Det kan dock vara svårt att sätta en exakt definition på vad en profession 

egentligen är. Florin skriver  att ”Professionerna gör anspråk på hög lön och högt 

socialt anseende. Professionalisering är den process genom vilken ett yrke 

förvandlar sig till profession.”76 En professionell grupp besitter således en särpräglad 

kompetens och det är just detta som gör dem så speciella. Detta är grunden för 

professionsperspektivet, något som Freidson också ger sitt stöd till. 

Professionalisering kan enligt Freidson definieras som en process, i vilken en 

organiserad yrkeskår allt som oftast utnämner sig själva till att besitta speciell 

esoterisk kompetens samtidigt som de framhåller den höga kvalité som arbetet borgar 

för. Detta kommer i sin tur att komma samhället till nytta och i och med detta erhåller 

yrkeskåren den exklusiva rätten att utföra en speciell typ av arbetsuppgifter, detta 

samtidigt som man också kontrollerar utbildningen för yrket och agerar grindvakt.77 

                                                 
73 Freidson, 1994, s. 178. 
74 Oskarsson, Emma, 1999, Från bisyssla till yrke: folkbibliotekariernas professionaliseringssträvanden 
under första hälften av 1900-talet, Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap 
framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 1999:58, s. 7. 
75 Frank, Cecilia & Hede, Gunnar, 1993, Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket och forskaren: En 
undersökning av  framtida krav på kompetens hos bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek , s. 33. 
76 Florin, 1984, s. 72. 
77 Freidson, 1994, s. 62. 
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     Vidare så fortsätter Eliot Freidson i sin Professionalism Reborn att ge ytteligare 

en god definition över beteckningen profession: ”I use the word ’profession’ to refer 

to an occupation that controls its own work, organized by a special set of institutions 

sustained in part by a particular ideology of expertise and service.”78 Freidson tar 

därefter det hela ett steg längre: 

 
[…] for the professions are the agents which create and advance the knowledge 
embodied in disciplines, and their members project that knowledge into human and state 
affairs. By and large, the major exeption being Magali Larsson (1989, 1990), the question 
of the influence of the knowledge and concepts of professions on human 
consciousness and state policy has been given too little attention by sociologists.79  

 

Just den ovannämnda Magali Larsson är intressant. Christina Florin berättar om den 

yngre professionsforskningen (som Magali Larsson kan sägas tillhöra), som enligt 

henne har en mer kritisk och mindre funktionell syn på begreppsdefinitionen av 

professioner. Här ser man professionernas framväxt som ett resultat av en social och 

politisk kamp nära knuten till den kapitalistiska utvecklingen. Resonemanget kan 

tyckas komplicerat och svårt att greppa men det hela innebär egentligen det synsätt 

som inbegriper att olika grupper av individer inom olika yrken slår sig medvetet fram 

på en marknad, som de vill kontrollera för att placera sig själva och sin grupp i en 

gynnsam marknadsposition.80  

     Det går bland Magali Larssons egna ord att utröna en beskrivning över hur de 

sociala funktionerna i ett samhälle bärs fram via diverse professioner och att dessa 

professioner besitter en viss kunskap som kan användas av innehavarna till deras 

egen fördel. När man för in projektarbetsformen i folkbibliotekssektorn gör man 

detta således för att själva tjäna på det. Man gör det för att säkra sin egen 

överlevnad. Magali Larsson menar att professionerna inte erhåller sin självständighet 

automatiskt, utan självständigheten i dessa yrken erövras genom strider både inom 

och utanför yrkessektorn. Den professionella statusen är inte given för alltid, utan 

växlar med andra strukturella förändringar.81  

     Larssons konstateranden är verkligen något som är applicerbart på 

folkbibliotekssektorn och dess otaliga projekt. Projekten kan då ses som något som 

gagnar professionen som sådan. Här uppvisas medhåll från Freidson: ”It is by 

becoming an effectively organized group that an occupation can gain for its members 

                                                 
78 Freidson, 1994, s. 10. 
79 Freidson, 1994, s. 7. 
80 Florin, 1984, s. 73. 
81 Larsson, Magali Sarfatti, 1977, The Rise of Professionalism – a Sociological Analysis, s. 9 ff. 
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a modicum of autonomy from control by others.”82 I ett visst avseende ställer sig 

dock Freidson något skeptisk till huruvida professionerna formas av klasstrukturen: 

 
I believe it should be grounded in a theory of occupations, for a profession is 
generically an occupation, and certainly not a class. What distinguishes occupations 
from each other is the specialized knowledge and skill required to perform different tasks 
in a division of labor.83 

 

Av ovanstående citat ser vi att vi är tillbaka vid professionsdefinitionen. Det hela 

handlar om den särpräglade kompetensen och, i mångt och mycket, upprätthållandet 

av just denna kompetens. Återigen frågar vi oss vad projekt som arbetsform på 

folkbibliotek gör för professionen som sådan? Är ”projektismen” något som är 

nödvändigt för folkbibliotekarierna att ägna sig åt? Och i så fall, gör man detta för att 

konkurrera med övriga informationsförmedlare på marknaden? I Folkebibliotek i 

forvandling skriver Geir Vestheim om just ”projektismen” som ett fullgott exempel 

på morgondagsorientering. Vestheim skriver att projekttänkandet håller på att leta sig 

in i bibliotekssektorn i allt större utsträckning och att ”Parolen lyder: Få gode ideer, 

gør noget ekstraordinært och du får penge. Bliv ved med det traditionelle og du 

rammes af nedskæringer.”84 Således är projektarbete inte bara något humoristiskt utan 

också något för organisationerna livsviktigt, åtminstone ekonomiskt sett. Professionen 

har härigenom anpassat sig till tidens svängningar. 

     Av ovanstående faställande kan man konstatera att en profession aldrig ska ses 

som något statiskt utan istället mer som något dynamiskt, något i konstant förändring. 

Freidson menar slutligen att vissa yrken eller arbetsuppgifter under årens lopp 

kommer att försvinna helt, medans andra kommer att slås samman, eller förvandlas, 

med något annat och därigenom bilda nya kombinationer. Andra yrken eller 

arbetsuppgifter kommer gissningsvis att falla tillbaka till de rena amatörerna, medans 

andra kommer att lämna amatörstadiet och sakta men säkert förvandlas till 

professioner.85 

Status och yrkeskultur 
 

                                                 
82 Freidson, 1994, s. 76. 
83 Freidson, 1994, s. 7. 
84 Vestheim, Geir, 1992, Folkebibliotek i forvandling, s. 133. 
85 Freidson, 1994, s. 110. 
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I magisteruppsatsen Vilka egenskaper och kunskaper behöver dagens 

bibliotekarie? hänvisar Ylva Ingelsson till Russel Bowdens inlägg i IFLA-seminariet 

1992.86 Här förklarade Bowden att bibliotekarier borde fundera över varför deras 

status är så låg i jämförelse med andra yrkeskategorier, såsom jurister, medicinare och 

ingenjörer. Detta trots att bibliotekarierna jobbar med en sådan viktig handelsvara 

som information. Hur ska man då öka bibliotekariens status? Bowden talar om att 

problemet ligger i att bibliotekariens låga status grundar sig på att det inte finns någon 

tydlig överrenskommelse om vad som definierar biblioteksarbete och 

informationsarbete. 87  Detta är en mycket bra fråga, vad är egentligen det unika i 

bibliotekariearbetet och vad utmärker det i förhållande till andra yrken? Som en 

följdfråga kommer sedan vad projektarbete gör för bibliotekarieyrket och om detta 

påverkar dess specifika arbetsuppgifter? 

     Inom biblioteksvärlden är yrkeskultur något som efterfrågas, kanske till och med 

efterlängtas. I Hans Prins internationella undersökning The Image of Library and 

Information Professions talas det om just detta. Prins menar att det råder svår brist 

på professionellt ledarskap i biblioteksvärlden. Det goda ledarskap som finns är 

beroende av individen, det finns inte inbyggt i systemet. Likaså när det gäller kvalitén 

på tjänsterna är dessa beroende av individen och finns inte heller det inbyggt i 

systemet. Prins avslutar det hela med att konstatera att dagens biblioteksanställda 

bör bestå av nya professionella bibliotekarier.88 Det är delvis i ljuset av 

konstateranden som dessa som denna uppsats har tillkommit. Kan projekt som 

arbetsform ses som en bidragande faktor till professionaliseringen? 

Undersökning och analys 

Fallstudier: Västerås stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek 

Västerås stadsbibliotek 
 

Västerås stadsbibliotek är beläget en halv kilometer från Mälardalens högskola vilket 

gör det mycket lättillgängligt för högskolestudenterna. Biblioteket är uppdelat på en 

skönlitterär- och en fackavdelning samt en barn- och ungdomsavdelning. Biblioteket 

har ett bestånd på 665 560 volymer, man prenumererar på 721 tidskrifter samt 92 
                                                 
86 Se The Status, Reputation and Image of the Library and Information Profession, 1994, red. Russel 
Bowden, s. 28-35. 
87 Ingelsson, 2001, s. 7. 
88 Prins, Hans, 1995, The Image of Library and Information Professions, s. 27 ff. 
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dagstidningar (uppgifter från 1999). Det ökade antalet studenter under 90-talet har 

varit mycket påtagligt för biblioteket och personalen har upplevt en ökad 

arbetsbelastning främst vid referensdiskarna. Den stora ökningen anser man bero på 

det ökade antalet studenter som besöker biblioteket. Däremot har det totala antalet 

utlån minskat och denna underliga ekvation tros bero på att många studenter använder 

stadsbiblioteket för att utnyttja studieplats men det utesluter inte att man använder 

bibliotekets litteraturbestånd.89  

     Bibliotekets litteraturbestånd är dock inte anpassat för högskolestuderande och 

man har tidigare haft som princip att inte köpa in renodlad kurslitteratur eftersom man 

har ansett att det har varit högskolans eget ansvarsområde. Kurslitteratur och övrig 

studierelaterad litteratur som kan vara av allmänintresse har man däremot varit villig 

att köpa in. Det har tidigare varit oklart vilken roll stadbiblioteket skall inta gentemot 

de högskolestuderande; skall man hänvisa dem till högskolebiblioteket eller utgör de 

en målgrupp som ligger inom stadsbibliotekets åtaganden?90 

Västerås stads projektmodell 
 

Västerås stadsbibliotek är ett av de många bibliotek som har valt att arbeta i 

projektform. Man bedriver ett flertal projekt inom olika områden men i denna 

uppsats har jag valt att fokusera på projektet ”Student Västerås: ett 

samverkansprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och Mälardalens högskola”. Detta 

projekt påbörjades 1998-05-31 och avslutades 2000-05-31.91 

     Projektverksamhet är något som i relativt stor utsträckning tillämpas på Västerås 

stadsbibliotek, detta till stor del därför att Västerås stad vill att diverse verksamheter 

ska arbeta i projekt. Det finns således en utarbetad modell, en projektmodell som 

Västerås stad har sammanställt och som har tillämpats inom diverse av stadens 

verksamheter under flera år. Här finns så kallade riktlinjer för projektarbete. Här 

presenterar man något av en modell, i grund och botten en enhetlig modell som alla av 

stadens verksamheter ska tillämpa när man gör projekt, vare sig det sker i stor eller 

liten skala. När de flesta av stadens verksamheter har varit i den situationen att man 

ska genomföra vissa arbetsuppgifter, då görs detta ofta i projektform. 

                                                 
89 Ericson Falk, Charlotta, 1999, Studenternas litteraturförsörjning – Fallstudie av Student Västerås, ett 
samarbetsprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och Mälardalens högskola, Magisteruppsats i 
biblioteks - och informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för ABM, estetik och 
kulturstudier vid Uppsala universitet, nr. 1999:NNN, s. 38-39. 
90 Ericson Falk, 1999, s. 38-39.  
91 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 1. 
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Stadsbiblioteket har gjort det i både liten och i stor skala, och då försöker de att 

tillämpa den modell som finns.92 

     I trycksaken ”Västerås stads projektmodell” står bland annat att läsa om hur 

projekt ger ökad effektivitet och lärande. Projektarbetsformen har under lång tid 

använts i företag och organisationer för diverse uppdrag som kräver en tillfällig 

kraftsamling av resurser i organisationen. I Västerås stad arbetar de därför allt mer i 

projektform både inom förvaltningar och bolag, men också över förvaltnings- och 

bolagsgränser. Projektarbetsformen som sådan har visat sig bidra till att både kravet 

på effektivitet och lärande i organisationen tillgodoses. Den ger olika kompetenser 

och kunskaper, en möjlighet att komma samman och lösa frågor över 

organisationsgränser och arbetsformen, med sin tydliga struktur, bidrar till en effektiv 

fokusering på uppgiften.93 

     Vidare, vid en närmare titt på stadens riktlinjer kring projektarbetsformen, heter 

det att  

 
Den här projektmodellen ska utgöra stöd såväl för stadens övergripande strategiska 
projekt som verksamhetsnära. Modellen ska också utgöra underlag för utbildningar 
riktade till projektledare och uppdragsgivare. Syftet med projektmodellen är att utveckla 
en god och gemensam projektkultur i Västerås stad och därmed skapa förutsättningar 
för att nå ökad effektivitet och lärande i såväl enskilda projektet som hela 
organisationen.94 

 

Det är från stadens sida tänkt att man med en gemensam projektkultur ska uppnå en 

effektivare styrning av projekten i sig, samt ett tydligare samspel mellan alla för 

projekten berörda parter. Det skapas även bättre förutsättningar för gemensamma 

arbetsmetoder, med återanvändning av projekterfarenheter samt en snabbare 

introduktion i projektarbetet i hela organisationen. Dessutom får man ett ökat lärande 

genom att människor med olika kompetenser och erfarenheter kommer samman för 

att lösa en gemensam uppgift.95  

     Det ges också kurser, i både projektledning och att deltaga i projekt. Här lär man 

sig om hur ett projekt fungerar och hur det är att arbeta i projekt. Detta är något som 

som kommunen står för, att utbilda inför projektverksamhet. Kursen för 

projektledning är på en hel vecka, sammanlagt, men uppdelad under en termin. Det 

finns därigenom en modell, en fast utbildning för projektverksamhet, som återkommer 

                                                 
92 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 1. 
93 Västerås stads projektmodell, 2002-10, s. 3. 
94 Västerås stads projektmodell, 2002-10, s. 3. 
95 Västerås stads projektmodell, 2002-10, s. 3. 
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regelbundet. Om ett projekt initieras väldigt snabbt finns det möjligheter till att 

omedelbart starta upp projektutbildningen, enkom för att tillfredställa projektet. 

Enligt den delaktiga personalen fungerar dessa kurser utmärkt och vid projekt som 

arbetsform på Västerås stadsbibliotek faller man ofta tillbaka på denna erhållna 

kunskap.96 

Projektet ”Student Västerås , ett samarbetsprojekt mellan Västerås 
stadsbibliotek och Mälardalens högskola ” 

Bakgrund  
 

Samhällets omfattande utbildningssatsningar ställer stora krav på folkbiblioteken både 

vad gäller mediabestånd och service. Kultur- och fritidsnämnden i Västerås lät göra 

en enkätundersökning våren 1997 vid Västerås stadsbibliotek. Undersökningen 

visade att 6 av 10 personer som anlitade informationsdiskarna var studerande och av 

dessa utgjorde högskolestuderande den största gruppen. Detta i sin tur föranledde 

nämnden att initiera ett samverkansprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och 

Mälardalens högskola. I mars 1998 tog Kultur- och fritidsnämnden beslutet att 

initiera ett samverkansprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och Mälardalens 

högskola samt att anslå 800 000 kr för mediainköp till stadsbiblioteket.  

     Syftet och projektets mål var att tillgodose högskoleelevernas behov av litteratur 

och vägledning och att utveckla samverkansformer mellan Västerås stadsbibliotek 

och Mälardalens högskola. Kort sagt, att komplettera högskolebiblioteket att höja 

stadsbibliotekets servicenivå. Kultur- och fritidsnämnden beslutade således att ge 

stadsbiblioteket i uppdrag att genomföra ett projekt samt att anslå 800 000 kronor 

för mediainköp med inriktning på högskolans behov. Dess förutsättningar var att 

stadsbiblioteket avsatte medel till en tjänst som projektledare/bibliotekarie med 

ansvar för samverkan med Mälardalens högskola och att en styrgrupp tillsattes.  

Kultur- och fritidsnämnden ställde även krav på att stadsbiblioteket skulle följa den 

tidigare nämnda projektmodellen för Västerås stad och att en referensgrupp bildades 

för att skapa dialog mellan de olika intressenterna.97 

Resultat 
 

                                                 
96 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 1. 
97 Ericson Falk, 1999, s. 38-39. 
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I projektets slutrapport talas det mycket om vad man har uppnått med sitt projekt 

”Student Västerås”. Bland annat så har 2178 volymer högskolelitteratur förvärvats till 

Västerås stadsbibliotek i samarbete med lärare vid högskolans olika institutioner, 

detta i samråd med referensgrupp och styrgrupp. Utlåningsstatistiken har varit god 

och urvalet tros motsvara studenternas behov. Stadsbibliotekets service till 

studenterna vid Mälardalens högskola har förbättrats men det viktigaste för den här 

uppsatsen är mer hur projektet som arbetsform har fungerat. I slutrapporten står det 

att nya kontaktytor och samarbetsformer mellan Västerås stadsbibliotek och 

Mälardalens högskola har utvecklats. Studiebesök och gemensam fortbildning har 

genomförts. Föreläsningar för allmänheten har arrangerats. Samarbete vad gäller 

mediainköp och fjärrlån har etablerats.98 

     Vad projektet ytterst handlade om var försörjningen av kurslitteratur och 

studieplatser för högskolestuderande i Västerås. Detta innefattade studenter dels på 

högskolan men även från andra ställen. Därför startade man samverkan med den 

lokala högskolan och det resulterade då bland annat i att man på stadsbiblioteket har 

all den kurslitteratur som man även finner på högskolan till utlån. Detta är då bland 

annat ett resultat av samarbetet. Därutöver finns det också andra saker, bland annat 

delar de båda institutionerna på databaser och ser samtidigt till att det finns 

studieplatser.99  

     I detta projekt jobbade man relativt tydligt efter Västerås stads projektmodell. 

Man har identifierat en intressent, vem som äger projektet, vem som är projektägare, 

hur en styrgrupp ska se ut, vilka som ska ingå i den samt vilka referensgrupper som 

man ska koppla till projektet. Det finns en ganska fast struktur, en fast organisatorisk 

struktur att hålla sig till. Detta uppges vara något som uppskattas av de inblandade. 

Denna struktur ger således en form av trygghet. Här får man en mycket, mycket 

större stadga i ett projekt, man vet sin roll, var man sitter, om man är referensgrupp 

eller styrgrupp eller om man är projektledare eller vad man nu må vara. Det fanns 

även tydliga direktiv för projektet, något som uppskattades av de inblandade. ”Ju 

otydligare man är, desto otydligare blir resten av kedjan”100 som det uttrycktes i 

intervjun vid Västerås stadsbibliotek. Uppdragsgivaren visste här vad den ville, med 

en tydlig formulering, och  ” […] det är ju A och det är kanske inte så ofta som det 

är på det sättet.”101 
                                                 
98 Student Västerås: ett samverkansprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och Mälardalens 
högskola, Slutrapport, s. 7-9. 
99 Student Västerås: ett samverkansprojekt mellan Västerås stadsbibliotek och Mälardalens 
högskola, Slutrapport, s. 7-9. 
100 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 3. 
101 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Väs terås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 1-
2. 
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     Vidare hade man kring detta projekt en klar och tydlig projektbeskrivning, ett 

dokument som man hela tiden återgick till för att stämma av sina resultat. Detta 

dokument fungerade som aktivitetsplan, som en konkret förklaring över vad som ska 

uppnås. Detta är för ett projekt oerhört viktigt annars leds inte verksamheten i någon 

tydlig riktning. Eller som ett av intervjuobjekten formulerade det: ”Till slut vet man 

inte vad man har där att göra. Jag tillför ingenting och jag vet inte vad det är som man 

ska göra. Det finns ingen klar riktning och ingen idé utan det är bara något allmänt 

snömos.”102  

     Det är för ett projekt viktigt vilken sorts styrgrupp och referensgrupp som man 

har, man bör ha någon typ av representativitet och det kan bli aktuellt att blanda in de 

intressenter som är tunga, som har ett stort ansvar i projektet. För projektet ”Student 

Västerås” hade man representation från stadsbiblioteket, eftersom de var en tung del i 

det hela, men även representation från högskolan, från biblioteket vid Mäladalens 

högskola, både från Eskilstuna och Västerås. Noterbart för projektet ”Student 

Västerås” var att uppdragsgivaren inte var med i styrgruppen och inte heller ville vara 

det. Dock hade projektledaren en väldigt bra kontakt med uppdragsgivaren och 

detta i sin tur medförde att både före och efter styrgruppsmöten var projektledaren 

tvungen att ha kontakt med uppdragsgivaren. Det hela låg, så att säga, utanför den 

ordinarie projektverksamheten. Detta medförde en hel del merarbete med projektet 

som dock uppnådde sitt mål.103  

     Vidare var referensgruppen i detta specifika projekt oerhört viktig. Oftast bör 

man vid sådana här projekt tänka på hur institutionen som man ska samarbeta med 

ser ut, var sitter det personer som är intresserade av det hela och vilka personer har 

möjlighet att informera och har kunskap i den berörda institutionen? Frågeställningen 

kan sägas kräva en stor del intuition. När det gäller referensgrupperna för projektet 

”Student Västerås” så kom man fram till att man skulle ha en representant för varje 

institution (vid Mälardalens högskola). Här återkommer intuitionen samtidigt som man 

utnyttjade sina personliga kontakter. Här fann man att prefekterna på institutionerna 

var väldigt viktiga, särskilt när det gäller att ta beslut och att föra ut saker och ting, att 

informera och förankra. Prefekterna är dock ett upptaget släkte, vilket gör det svårt 

att få in dessa i en referensgrupp. Referensgruppen berikades istället i detta fall med 

flertalet studierektorer.104 

                                                 
102 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 2. 
103 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 3. 
104 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 3-
4. 
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     Biblioteken är en institution som av tradition knyter nätverk. Dessa nätverk har 

tidigare varit hierarkiska, vertikala. I det nya informationssamhället kommer 

förmodligen, horisontella, på gemensamma förhållanden byggda nätverk att bli mer 

vanliga som planeringsnivå för kommunal verksamhet.105 Redan när man initierar ett 

sådant här projekt anser jag att man har tagit ett stort kliv i riktningen mot ett 

horisontellt nätverk. 

Komplikationer 
 

I projektets slutrapport står det att läsa om hur man gjorde för att undvika diverse 

komplikationer. För att ge projektet genomslagskraft och framgång var det viktigt att 

informera berörda grupper. Projektet har vänt sig till en helt ny målgrupp för 

folkbiblioteken vilket har inneburit ett nytt synsätt för bibliotekspersonalen. För att 

underlätta denna attitydförändring har det varit viktigt med löpande information om 

projektet till stadsbibliotekets personal. Målgruppen, studenterna, har fått kännedom 

om stadsbibliotekets satsning genom artiklar, broschyrer samt enkäter. Information 

om projektet har getts till grupper såsom stadsbibliotekets personal, 

högskolebibliotekets personal samt allmänheten. 

     Vidare, om vi ser till förankringen av projektet internt så var detta inte något som 

vållade större problem. En del projekt kan personalen identifiera sig med, de är nära 

den verksamhet som man själv står för och då blir det större genomslagskraft hos 

gemene man. Andra projekt kan ses som mer perifera. Detta kan leda till 

komplikationer, något som man vid Västerås stadsbibliotek är väl medvetna om: ”Det 

gäller att kommunicera ut det här hela tiden fast man kan ju inte tvinga folk till att bli 

engagerade. Något måste beröra; ’What´s in it for me?’ Den frågan ställer sig alla.”106 

     I ett sådant stort och vidsträckt projektet som ”Student Västerås” har det även 

visat sig finnas effekter som inte har skrivits ner. Dessa kan mer ses som 

erfarenheter, något som hamnar i periferin. Projektet som sådant kom att ställa stora 

krav på högskolebiblioteket och enligt projektinblandade blir det lätt så när två parter 

ska enas. Det blir således förändringar åt båda håll. Det kan uppfattas som känsligt om 

stadsbiblioteket skulle ta någon uppgift från högskolebiblioteket men det var inte det 

som projektet i grund och botten handlade om. Stadsbiblioteket skulle enbart 

komplettera det. Högskolebiblioteket har sitt uppdrag, sina studenter och sina lärare. 

Dock blev det med ännu en aktör (stadsbiblioteket) en påverkan som troligtvist har 

                                                 
105 Biblioteksplaner – en idéskrift, 2001, s. 24. 
106 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 6. 
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lett till en större öppenhet, förhoppningsvis både på och mellan de båda 

arbetsplatserna..107 

     Ovanstående projekt kan ses som ett utmärkt fall eller exempel av revirtänkande, 

något som hör professionstänkandet till. Således kan också projekt bemötas med 

misstänksamhet eller avund. Inte sällan kan projekt bli motarbetade, antingen öppet 

eller i det fördolda. Organisationens ledning kan här ha en svår tid framför sig med 

arbetet kring skapandet av respekt och acceptans för projektarbetsformen. 

Stockholms stadsbibliotek 
 

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 

42 bibliotek inom Stockholms stad. Förutom stadsbiblioteket ingår 38 bibliotek i 

stadsdelarna, bibliotek på sjukhus, servicehus samt Läsesalongen, Rum för barn och 

Serieteket i Kulturhuset. Inom stadsbiblioteket ryms även specialbiblioteken 

Talboksbiblioteket och Inläsningstjänsten, Tidnings- och Tidskriftsbiblioteket samt 

Internationella biblioteket. Stockholms stadsbibliotek driver social och uppsökande 

verksamhet vilket innebär biblioteksverksamhet på ett sextiotal sjukhus, servicehus 

och andra institutioner, biblioteksservice på arbetsplatser, barnens bokbuss som 

besöker barnstugor i ytterstaden samt Boken kommer-verksamheten riktad till sjuka 

och funktionshindrade som får regelbundna hembesök och boksändningar. 

Stadsbiblioteket är också länsbibliotek och lånecentral för mellersta Sverige.108  

     Stockholms stadsbibliotek kan ses som en decentraliserad organisation. 

Biblioteken i Stockholm har varit organiserade på väldigt många sätt under de senaste 

åren. I början av 1997 gick man in i en stadsdelsnämndsorganisation, för att senare 

återföras till en kulturnämnd i början av 2001. Då sattes den nuvarande 

organisationen. Rent organisatoriskt tillhör Stockholms stadsbibliotek 

Kulturförvaltningen i Stockholm. Från år 2001 lyder samtliga folkbibliotek inom 

Stockholms stad under gemensam ledning under Kulturförvaltningen.109  

     Från 1997 fram till år 2001 var biblioteken i stadsdelarna ekonomiskt och 

administrativt knutna till stadsdelsförvaltningarna.110 Det decentraliserade arbetssätt 

som stadsdelarnas bibliotekspersonal upplevt under den tid de förvaltats av 

stadsdelsförvaltningarna har inneburit en utmaning för personalen. Det har varit svårt, 

men stimulerande och utvecklande. Bibliotekets medarbetare känner sina stadsdelar 

                                                 
107 Intervju med Staffan Rune & Maria Lundström Jonsson, Västerås stadsbibliotek 7/2 –03, s. 5. 
108 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=2538 2003-04-05. 
109 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
1. 
110 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4487 2003-04-05. 
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och har utvecklat sina nätverk.111 Likt tidigare nämnda Västerås ser man här bevis på 

horisontella och på gemensamma förhållanden byggda nätverk. 

     Det finns numera i Stockholms stad 38 stadsdelsbibliotek och det centrala 

stadsbiblioteket. Dessa verksamheter är uppdelade i 20 enheter, med en chef för 

varje enhet. Detta innebär att varje enhetschef har mellan två och fyra bibliotek under 

sig. Ovanför enhetscheferna finns stadsbibliotekarien och stadsbibliotekariens 

ställföreträdare. Man har således delat upp ansvaret i tre nivåer, med 

stadsbibliotekarie, enhetschef och sedan den operativt verksamma personalen.112 

     Organisationen har även något som kallas chefsforum, något som återkommer var 

tredje vecka. Detta kan ses som en form av sammanträden. Som stöd har man också 

en stabsorganisation, med ekonomi, IT, fastighet, marknad. Denna stabsorganisation 

är gemensam och direkt underställd stadsbibliotekarien. Dessa är inte chefer i 

enheten utan har enbart en stödjande funktion.113  

     På lokal nivå får varje stadsdelsbibliotek dra igång ett projekt, allt efter eget initiativ 

och efter egen förmåga. Stadsbiblioteket med ledning går inte in och styr  lokalt. I viss 

mån uppmuntras projektarbete. Hållningen här lutar mer åt att om ett projekt ska 

genomföras så ska det vara något som man ändå skulle ha gjort. Ledningen vill därför 

att ett projekt ska tillföra något. Man ser det som att ett projekt ofta kan ge ett 

utrymme som man saknar. Får man pengar för ett projekt ska man göra det, förutsatt 

att det gagnar verksamheten, om man ändå skulle ha viljat göra detta.114  

Stockholms stads projektstyrningsmodell 
 

Stockholms stads inställning, eller själva kommunens inställning till projektarbete, är 

inte fullt lika tydlig eller styrande som den vi har sett exempel på i Västerås. De 

riktlinjer som finns från staden centralt rör mer riktlinjer för hur man administrerar ett 

projekt. Man har inom Stockholms stad en projektstyrningsmodell som heter 

”Ratten”. Den är ett formaliserat sätt att styra ett projekt. Man vill att alla 

verksamheterna ska ta hjälp av denna projektstyrningsmodell, dock är den mer 

tillämpbar för hårda projekt, till exempelvis att implementera och driftsätta ett nytt 

                                                 
111 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4206 2003-04-05. 
112 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
1. 
113 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
1. 
114 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
1. 
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datasystem, det vill säga en något hårdare och mer konkret typ av verksamhet (se 

mer nedan).115  

     ”Ratten” är en projektstyrningsmodell som Stadsledningskontoret tagit fram. Det 

är ett stukturerat formaliserat projektstyrningsverktyg som i sin struktur mycket liknar 

de projektstyrningsmodeller som lärs ut på projektledarutbildningar. ”Ratten” och 

dess riktlinjer ligger endast på stadens interna nät och är inte tillgänglig via Internet 

utifrån. I inledningen, vid presentationen av projektmodellens syfte, går dock att utläsa 

att det rent övergripande syftet med ”Ratten” är att  

• Utveckla professionell projektstyrning inom Stockholms stad. 

• Öka effektivitet och kvalitet i projektarbetet.  

• Etablera ett enhetligt arbetssätt.  

• Lägga grunden för positiva och långsiktiga kundrelationer.116 

 

Syftet med denna projektstyrningshandbok är att beskriva projektstyrning inom 

Stockholms stad. En gemensam grundsyn på projektstyrning eftersträvas. Med en 

gemensam grundsyn skapar man bättre möjligheter att hantera, inte enbart 

förvaltnings-/bolagsbundna, utan även förvaltnings-/bolagsöverskridande projekt 

med projektmedlemmar från flera olika förvaltningar/bolag inom staden. För projekt 

på Stockholms stadsbibliotek har ”Ratten” inte använts explicit, utan har mer fungerat 

som ett sorts avstämningsplank vid större så kallade hårda projekt, till exempel 

upphandlingen och implementeringen av ett nytt datasystem.117 

     Man har således inom Stockholms stadsbibliotek gjort en hel del för att strama 

upp projektarbetet och dess funktioner. Tidigare var projektarbete inom bibliotek 

något nästan odefinierbart, något luddigt och flytande. Det hela grundade sig i att man 

startade ett projekt för att man skulle få pengar, inte för att man ville göra någonting. 

Biblioteket har numera en policy som innebär att alla som ska jobba i projekt innan 

de får börja skickas till en projektledarutbildning på cirka tre-fyra dagar. Detta för att 

                                                 
115 E-post-korrespondens med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms 
stadsbibliotek 7/4 –03. 
116 E-post-korrespondens med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms 
stadsbibliotek 7/4 –03. 
117 E-post-korrespondens med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms 
stadsbibliotek 7/4 –03. 
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man ska få  en klar definition och bild av projektstrukturen eller åtminstone känna till 

den.  Projektledarutbildningen sköts till stor del av ett managementföretag, komplett 

med diverse kurser.118 

     Noterbart för Stockholms stadsbibliotek är att man vid projektarbete tar in den 

ordinarie personalen i projektet och rekryterar vikarier på ordinarie tjänst. Härigenom 

får man en dubbel ”spin-off-effekt”, något som man finner mycket värdefullt. Den 

ordinarie personalen får utvecklas och man får då också in en nyrekrytering. Man får då 

en dubbel kompetensutveckling. Projektledaren lär sig något, man driver projektet 

och en nyanställd lär sig jobbet från grunden. Vanligt är annars att man tar in 

projektpersonal utifrån. I Stockholms fall skapar man istället en förankring hos 

projekten när man angriper projektarbetet på det här sättet.119 

     För att kvalitetssäkra sina projekt använder sig Stockholms stadsbibliotek av en 

standard för projekt, något som kan beskrivas som att projektet styrs av en 

styrgrupp där projektledaren ingår. Det är huvudinstrumentet för att styra projektet. I 

projektledningen sitter oftast stadsbibliotekarien, stadsbibliotekariens ställföreträdare 

och projektledaren. Här säkerställer man projektets tre hörnstenar, det vill säga tid, 

resultat och pengar. Dessa tre hörnstenar är dock enligt projektlitteraturen numera ej 

så viktiga.120 Dessa klassiska mått eller hörnstenar – att leverera i tid, till rätt kostnad 

och till specificerad kvalitet – är möjligtvis något som bör ifrågasättas. Tid, budget och 

funktion är numera inte nog som framgångsmått. Dock inriktar sig Stockholms 

stadsbibliotek delvis på dessa hörnstenar (konkreta siffror bör ej förringas) och 

påverkas någon av dessa blir det styrgruppsbeslut. Utöver detta har projektledarna 

”full frihet att köra”. Dessutom har Stockholms stad ett kvalitetssäkringssystem som 

man tillämpar i den operativa verksamheten. Det berör dock inte projektstyrningen i 

allt för stor utsträckning.121 

Projektet ”Genväx” 

Bakgrund 
 

Generationsväxlingen av de anställda på folkbiblioteken står inför dörren. 

Fackförbundet DIK talar om ” […] det faktum att 40-talisterna till mångas lättnad 
                                                 
118 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s . 
3-4. 
119 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
3-5. 
120 Projekt: Organsiation för målorientering och lärande, 2001, s. 33. 
121 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
3. 
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och arbetsmarknadens bekymmer snart kommer att gå i pension.”122 För tillfället är 

detta högaktuellt inom all offentlig verksamhet och särskilt inom 

biblioteksverksamheten. Vid Stockholms stadsbibliotek har man tagit detta hot på 

allvar. Man tillsatte en projektledare som kom fram till att förändring behövdes och 

det snabbt.  

     Ser man på åldersstrukturen på Stockholms stadsbibliotek ser den ut som följande: 

Under de närmaste 10 åren kommer 45 procent av bibliotekarierna att gå i pension. 

De flesta av de anställda är födda på 1940-talet. 60 procent av bibliotekarierna och 

35 procent av biblioteksassistenterna är födda mellan 1937 och 1949. 

Förklaringarna till varför och hur denna situation har uppstått är många. Bland annat 

nämns det att det har varit anställningsstopp under flera år, att trygghetsavtalet har 

bidragit till en minskad rörlighet och att 40-talisterna är många är bara några av 

förklaringarna, enligt de rapporter man har tagit fram.123 Man har inte heller under 

årens lopp initierat ett projekt liknande det projekt som har fått namnet ”Genväx”.  

     Projektledarens uppdrag handlade från början om bibliotekariesituationen. I 

landet finns det numera ingen bibliotekarieutbildning längre utan det som finns är en 

forskningsförberedande magisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 

och det är mycket man inte lär sig under utbildningen, som exempelvis 

litteraturkunskap. Därför behövs kompetensöverföring mellan yngre och äldre 

medarbetare. Frågan är dock hur detta rent konkret ska gå till.124 

     Det fanns i inledningsfasen av projektet förslag på ett så kallat ”trainee-program” 

men detta stupade på finansieringen, det blev helt enkelt för dyrt. Man förstod dock 

att det var nu som kommunerna var tvungna att satsa - före 2007 när 

pensionsavgångarna når sin kulmen. Ett uppdrag som projektledaren har i ”Genväx” 

är att ta fram en katalog med åtgärder som krävs för att rekrytera nya 

folkbibliotekarier. Det första projektet som man startade i kölvattnet av 

generationsfrågan var ett mentorsprogram som är öppet för både bibliotekarier och 

biblioteksassistenter.125 

 Projektet ”Genväx” finansieras genom att staden centralt betalar en 

projektledares lön och dennes overhead-kostnader, det vill säga telefon, dator och 

liknande. Därefter har projektledaren att utveckla modeller som staden själv, så att 

säga, i stort kan ha nytta av, för att tackla denna specifika typ av frågor. 

                                                 
122 Almerud, Peter, ”Bibliotekariens dag: Avstamp för fördjupade diskussioner om yrkets 
framtid”. DIKforum 2003:1, s. 18. 

123 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 1-2. 
124 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 1. 
125 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 1-2. 
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Projektledarens arbete gäller sedan för alla biblioteken, med alla dess 

stadsdelsfilialer.126 

Resultat 
 

Projekten håller fortfarande på, vilket medför att det kan vara svårt att få en fullständig 

utvärdering. Dock har man redan sett diverse resultat. Med ett projekt som 

”Genväx” kan det förvisso vara svårt att få fram ett konkret sådant. Bland de hårda 

projekten är det däremot lätt att se resultat. Man har en tydlig deadline, då ska man 

till exempelvis ska ha installerat ett nytt biblioteksdatasystem och är det uppe till dess 

så är projektets mål uppnått. Det är lätt att stämma av och det är lätt att arbeta efter 

en traditionell projektstyrningsmodell i de här typen av projekt. I projektet ”Genväx” 

finns det inte riktigt någon klar deadline, det hela är mer otydligt. Ett sådant mjukt 

projekt fortsätter tills man inte kommer längre. I klartext: tills man inte har finansiering 

till det eller tills att man ser att projektet inte tillför verksamheten något längre.127 

     Däremot, de lite mer mjuka projekten, de vindlar sig mer framåt, man hittar nya 

infallsvinklar och nya angreppssätt under resans gång. Återigen, det är svårt att se 

resultat i de mer flytande projekten. Återknyter vi till ”Genväx” så har man här tack 

vare det projektet fått igång ett mentorsprogram så att nyutbildade biblioteks- och 

informationsvetare har fått någon typ av anställning inom verksamheten och fått en 

äldre mentor med ett ömsesidigt mentorskap. Man har även fått igång ett nätverk, 

med unga nyanställda, som har fått namnet ”Nybis”, ett nätverk där man träffar och 

stöttar varandra. Projektet har även genererat en kartläggning av de som närmar sig 

pensionsåldern, med fokusering på  hur många som vill fortsätta att jobba efter 65 års 

ålder. Man har genom detta arbete fått en kartläggning av personalen på ett sätt som 

man troligtvis inte hade kunnat uppnå annars. Dessutom har man fått upp 

frågeställningen i organisationen, man diskuterar det. Frågan kring hur man bemöter 

nyanställda är något som numera kontinuerligt tas upp inom organisationen.128 

Komplikationer  
 

Några egentliga komplikationer är för detta projekt svåra att peka ut. Dock är det 

svårt att kvalitetssäkra ett sådant projekt som ”Genxväx”, med allt vad det har 

                                                 
126 Intervju med Martin Hafström, verksamhetscontroller, Stockholms stadsbibliotek 11/2 –03, s. 
2. 
127 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 4-6. 
128 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 5-7. 
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inneburit. Stockholms stad sätter upp generella kvalitets- och tillgänglighetsmål som 

helst ska följas och just nu håller man på att ta fram åtaganden även för staben. Här 

handlar det mer om åtaganden såsom att hålla sin budget, förankring och så vidare. 

Inom ett projekt som ”Genväx” kan det dock bli ganska luddigt när man försöker 

tillämpa sina mål. Det kan vara nog så svårt att ständigt hitta på sätt att rekrytera unga 

bibliotekarier, hur ska man få dem att trivas inom verksamheten, hur ska man kunna 

föra över kunskap… Tydliga mål för att kvalitetssäkra något sådant går ej att fastställa. 

Här finns således inte några sådana tydliga mål, inga konkreta mål, utan man provar 

istället olika saker.129  

     Således är ”Genväx”-projektet ett sådant projekt som man inte att kan mäta, 

åtminstone inte med klara resultat och slutsatser som en klar produkt. Det är mer ett 

sorts mellanting mellan projekt och utredning och klara resultat är något sällsynt. Man 

har egentligen inga tydliga styrgruppsbeslut eller ett styrdokument och vet inte när 

man har nått målet. Är målet med projektet inte tydligt utformat eller uttalat så vet man 

heller inte när man har nått målet. Som chef måste projektledaren därför kunna ge en 

återkoppling till sina medarbetare, projektledaren måste kunna ange tydliga mål. Även 

de finansierande institutionerna måste delges när man har nått resultaten. Är det svårt 

att mäta ett projekts mål kan man försöka utrycka det på andra sätt. Det finns således 

värden som inte går att mäta, till exempel upplevelser.130 

     Vidare kan man vid en utvärdering göra en enkät, en undersökning där folk får 

tycka mera. Uttrycka i ord, det måste vara möjligt. Att det hela är ganska detaljerat 

och tydligt hindrar dock inte att man kan göra diverse utvikningar men det bör dock 

vara tydligt vad det är som man vill uppnå. Projekt måste vara förankrat bland 

personalen, annars kan det bli att ett projekt drar iväg åt alla möjliga håll, blir större 

och större.131 

Slutdiskussion 
 

Projekt som arbetsform har på senare tid gått från att ha varit något av en nödlösning 

för unika insatser inom en specifik verksamhet till att i dagens samhälle numera 

fungera som ett stående inslag i sättet att organisera stora delar av verksamheten inom 

diverse företag, institutioner och organisationer. Projektformen och projektgruppen 

är dock en tillfällig organisationsform med en tydlig målfokusering och det är just 

                                                 
129 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 4-5. 
130 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 4. 
131 Intervju med Agneta Ehnmark, projektledare, Stockholms stadsbibliotek 12/2 –03, s. 3-6. 
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detta faktum som denna uppsats har som ambition att belysa. Frågan är om, och i så 

fall hur, de svenska folkbiblioteken kan dra nytta av att arbeta i projektform? 

Grundtanken är framför allt att projekt skall ses som en organisationsstruktur eller en 

institution som kan främja en process av målstyrt praktiskt lärande, något som bidrar 

till ett positivt förändringsarbete vid en specifik organisation. 

     Under uppsatsarbetets gång har jag sett prov på att professionalisering, 

organisationslära och projektteori är tre olika områden, dock med flertalet 

gemensamma beröringspunkter. Att folkbibliotekariens yrkesroll skulle bli mer och 

mer väldefinierad är en sanning som i viss mån behöver modifieras. Ett påstående som 

ligger något närmare sanningen är nog snarare att dagens folkbibliotekarier har svårt 

att finna sin egen identitet på grund av att det inte finns några klara riktlinjer för vad 

som är folkbibliotekariens verkliga arbetsuppgifter.  

     Om det inte finns några tydliga definitioner eller riktlinjer för folkbibliotekarieyrket 

kan det heller inte kallas för en profession. Det gäller således för yrkesgruppen att ha 

en ”vara”, något konkret, något att motivera sina anspråk med. Den profession som 

lyckas övertyga om att just deras kunskap är den bästa för att lösa aktuella problem, 

sanktioneras och uppnår därigenom auktoritet. Ett viktigt kännetecken på en 

profession är att den strävar efter att få ett slags monopol på yrket. Det är här 

kunskapen som är det centrala för de professionella.132 Just kunskapen är därför 

något som flitigt omnämns när det talas om informationsförmedling och även i viss mån 

kring projekt som arbetsform på folkbibliotek. 

     Ovanstående tankar och teorier kan utan minsta ansträngning sammankopplas 

med projekt och projektarbetsformen. Utifrån detta kan projekt ses som en vara, 

som något konkret och något som fungerar som ett tillhygge som tas fram för att 

stärka professionen som sådan. Projekt som arbetsform, som ren kunskap, kan då 

vara det som får professionen att uppnå auktoritet. Bibliotekarieidentiteten håller i viss 

mån på att förändras men detta är enbart en anpassning till de nya 

folkbildningskraven. Folkbiblioteket som organisation och institution genomgår 

ständigt en förändring och i ljuset av denna verklighet ter det sig som något naturligt 

att även folkbibliotekariens verksamhet förändras.  

     Förnyelsekraften i en organisation påverkas av förändringsbenägenhet, 

professionellt handlande, nätverkskontakter, målinriktning samt ett eventuellt 

erkännande från organisationen. I de fallstudier som har genomförts för detta 

uppsatsarbete har det påvisats hur dessa kriterier separat eller tillsammans har spelat 

en stor roll för organisationernas nuvarande utformning. Bland annat har det visats 
                                                 
132 Milton, Lena, 2001, Folkhemmets barnmorskor – Den svenska barnmorskekårens 
professionalisering under mellan- och efterkrigstid, s. 36. 
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prov på hur projekten i sig själva har stimulerat det professionella handlandet inom 

organisationerna. Detta kan ses som ett av de allra främsta av kriterier för en ökad 

förnyelsebenägenhet. 

     I kampen med andra typer av informationsförmedlare på marknaden är 

projektarbetsformen ett fullgott exempel på ett arbetssätt som kan gynna 

professionen (och som redan bevisligen har uppnått resultat). Detta inte minst med 

tanke på den krassa ekonomiska verklighet som dagens folkbibliotek genomlider. 

Projektarbetet och speciellt dess budget och finansiering är ett bevis på att 

bibliotekarieprofessionen har anpassat sig till dagens moderna samhälle.  

     Att förändringar inom folkbiblioteken och professionen i första hand är något som 

drivs fram av entusiaster är en vanligare uppfattning bland dem som inte uppfattar att 

den egna yrkesrollen förändrats än bland dem som upplevt en större förändring. När 

det gäller det målmedvetna förändringsarbetet är förhållandet omvänt; de som upplevt 

stora förändringar i den egna yrkesrollen hänvisar oftare till att det är resultatet av ett 

successivt och/eller målmedvetet arbete. Vidare kan verkligheten även påvisa att en 

yrkesroll och dess förändring går i vågor eller tvingas på utifrån.  

     Folkbiblioteken (och i detta specifika fall Västerås stadsbibliotek) har på senare 

tid känt av den expansion som högskolevärlden har upplevt. Trycket på 

folkbiblioteken har således ökat och i undersökningar har det visat sig att en 

betydande del av besökarna varit studenter. Därigenom har folkbiblioteken fått ta på 

sig en omfattande och viktig roll som komplement till högskolebiblioteken. Eftersom 

folkbiblioteken inte i första hand har studenter utan hela allmänheten som målgrupp 

när man köper in litteratur, folkbildningsaspekten, har detta medfört problem såsom 

hög arbetsbelsatning, ökad efterfrågan på speciell facklitteratur och höga 

fjärrlånekostnader.  

     Någon form av samarbete är därför livsviktigt och således är behovet av riktlinjer 

för hur folkbiblioteken respektive högskolebiblioteken skall samarbeta stort. I fallet 

Västerås stadsbibliotek samarbetade lyckligtvis kommun och högskola. Inför 

projektet ”Student Västerås” bildades en styrgrupp och en referensgrupp, bestående 

av en projektledare, ansvariga från stadsbiblioteket, bibliotekarier, lärare, 

studentrepresentanter och ansvariga från högskolan. Den tidigare nämnda 

styrgruppen såg över hur samarbetet skulle bedrivas i stort och följde även upp att 

projektet fortskred enligt den fastslagna planeringen medan man i referensgruppen 

gemensamt tog beslut om vilken litteratur stadsbiblioteket skulle köpa in för 

projektgruppen.  

     Från högskolans sida bjöds det på ett gediget gensvar och samtliga lärare har 

enligt de projektansvariga uppvisat en positiv inställning till samarbetet. Fördelarna 

med projektet sägs enligt rapportering ha varit många, bland annat nämns det att det 
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är bra att studenterna har tillgång till kurslitteratur vid båda biblioteken eftersom de 

ändå använder stadsbiblioteket för dess studiemiljö. För de olika institutionerna 

fungerar stadsbiblioteket som en kompletterande funktion, åtminstone rent 

litteraturmässigt. Från högskolebibliotekets sida tycker man att den största fördelen 

med projektet ”Student Västerås” är att ett samarbete har etablerats, ett tydligt 

samarbete mellan högskola och kommun. Ser man tillbaka på tidigare verksamhet så 

har det varit väldigt lite samarbete mellan kommun och högskola när det gäller just 

biblioteksfrågor. Man har numera bland annat genomfört diverse studiebesök för att 

få en övergripande förståelse för förutsättningarna vid respektive bibliotek. 

     I fallet med samarbetsprojektet ”Student Västerås” har projektbeskrivningen varit 

oerhört viktig. Man har här hela tiden gått tillbaks till detta specifika dokument, för att 

stämma av vad som ska uppnås. Man har även kompletterat sin projektbeskrivning 

med en aktivitetsplan för att veta vilka åtgärder som behövs för att uppnå givna mål. 

Detta är något som rekommenderas inom all projektlitteratur och det hela har givit 

projektet en oerhörd stadga. Man har på detta sätt, med hjälp av 

projektarbetsformen uppnått ett förändringsarbete av hög grad. 

     I frågan kring förändringsarbete på dagens folkbibliotekek är det vitalt att noggrant 

se över på vilket sätt man möter de ändrade villkoren som kan uppstå för 

verksamheten. Biblioteken har under de senaste åren förändrats på flera plan och här 

kan tekniska aspekter, politiska beslut, budgetnedskärningar och professionella 

ambitioner ses som exempel på vanliga motiv till denna specifika förändring. När det 

gäller förändring inom biblioteksområdet spelar också de egna ambitionerna och det 

medvetna förändringsarbetet en stor roll.  

     Man arbetar på många håll inom folkbibliotekssektorn fortlöpande med intern 

verksamhetsutveckling, bland annat kan detta innefatta mindre projekt eller 

fortlöpande justeringar i strävan efter förbättringar. I andra fall tas initiativ från 

politiker eller biblioteksledning och kanske i samverkan med andra delar av 

förvaltningen eller andra aktörer inom biblioteksområdet. I vissa fall ändras 

verksamheten successivt och man löser olika praktiska problem utan att 

verksamheten i grunden förändras. Tradition och tankemönster blir då kvar.  

     Trots detta kan dagens biblioteksorganisationer ses som tydliga exempel på 

formaliserade, byråkratiska och rationalistiska organisationer. De styrs genom ett 

samspel mellan politiker och administratörer, professionella bibliotekarier och 

bibliotekets användare och kunder. Här tillåts det interna spelet mellan politiker och 

administratörer dominera på bekostnad av såväl en självständig profession som dess 

relation till bibliotekets användare. 

     Rent generellt sett (och då tydligt under uppsatsarbetets gång) har det visat sig att 

de de flesta organisationer jobbar mer och mer med projekt. Tidigare var 
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inställningen mer åt att bli tilldelad en specifik arbetsuppgift och sedan löste man 

denna. Detta kunde man också göra i en något äldre form av en organisation, som 

kanske också den var rakt igenom byråkratiskt och hierarkiskt strukturerad. Det gick, 

med andra ord, alltid att ordna på något vis. Dock var detta arbetssätt kanske ej alltid 

så praktiskt. Projektarbetssättet har sedan vidgats och nu görs det projekt inom de 

flesta sektorer, något som troligtvis kan hänga ihop med att organisationerna i dagens 

samhälle har blivit plattare och att man behöver samarbeta och samverka med flera 

intressenter. Detta arbetssätt kan innebära en enorm och rakt igenom onödig 

ansträngning inom en strikt hierarkisk organisation. Istället bör man inom 

organisationen jobba på tvären och här har det under uppsatsarbetets gång visat sig 

att ett projekt eller projektarbetsformen kan underlätta detta långsiktiga 

förändringsarbete. 

     I frågan kring yrkesidentiteten har det framkommit att både arbetsspecialisering 

och nya biblioteksuppgifter medverkar till en förändring av helhetsbilden av 

bibliotekarieyrket. Professionstänkandet får sig lätt en törn när allt fler hävdar att 

dagens folkbibliotekarier har en relativt svag yrkesidentitet. Man varken upplever sig 

själva eller betraktas av omgivningen som en etablerad profession med självklar 

kunskapsbasis. 

     Troligtvis spelar det inte en alltför stor roll om man är bibliotekarie eller ingenjör 

eller vilket yrke det än må vara, man bör i dagens samhälle vara inställd på att det blir 

mer och mer projekt som arbetsform inom diverse organisationer. Det är då en fördel 

om man kan grunderna för metoden, om man vet hur det går till och att man lär sig 

det och själv mer aktivt deltar i projektet. Då förstärker man sin egen mångkunskap 

genom att lära genom projekt. Detta kan ses som en fjäder i hatten för alla, oavsett 

yrkeskategori. 

Sammanfattning 
 

Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre 

utsträckning att bedriva sin verksamhet i projektform. De svenska folkbiblioteken 

kan dra nytta av att arbeta i projektform samt effektivisera sina projekt. Dock 

innebär projekten oftast en ändring av biblioteksorganisationen samt alternativa 

finansieringsformer. Projekt som arbetsform kan trots detta faktum även vara 

behjälpligt för den rena bibliotekarieidentiteten. Projekt kan ses som ett led i 

utvecklingen, som ett av de många överlevnadsvillkor som gäller för dagens 

organisationer. Bibliotekariens roll som folkbildare ses inte längre som naturlig och 

självklar. Det är bland annat därför som det i dagens samhälle är genom diverse 
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projekt som folkbiblioteken och folkbildningen möts. Projekt kan även förena 

professioner och ge upphov till nya sådana. 

     Arbetsspecialisering och nya biblioteksuppgifter medverkar här till en förändring 

av helhetsbilden av yrket. För att förstå en profession bör man först se över 

organisationen som innefattar den specifika professionen. Projekt är en avgränsad 

aktivitet, med fokusering på en unik uppgift. Den primära anledningen till att ett 

projekt initieras är oftast sökandet efter förändring. Ett projekt startas i allmänhet 

genom att någon får en idé eller av att det kan finnas ett behov hos en enskild eller 

grupp av medarbetare inom organisationen Projekten kan röra alltifrån rena 

förändringsbehov, produktutveckling eller system- och metodutveckling 

     På både Stockholms och Västerås stadsbibliotek tillämpar man en decentraliserad 

arbetsorganisation och medarbetarna har här ett stort ansvarstagande. I Västerås fall 

inriktar sig på samverkan med föreningar, institutioner, organisationer och enskilda för 

att om möjligt uppnå ett än mer positivt resultat. Organisationen för Stockholms 

stadsbibliotek har under de senaste åren varit nog så turbulent. Numera lyder samtliga 

folkbibliotek inom Stockholms stad under gemensam ledning under 

Kulturförvaltningen och här har projekt som arbetsform vuxit fram inom den nya 

organisationen. 

     Noterbart för Stockholms stadsbibliotek är man vid projektarbete tar in den 

ordinarie personalen i projektet och rekryterar vikarier på ordinarie tjänst. Den 

ordinarie personalen får utvecklas och man får då också in en nyrekrytering. 

Projektledaren lär sig något, man driver projektet och en nyanställd lär sig jobbet från 

grunden.  

     Kunskapen är något som flitigt omnämns när det talas om informationsförmedling 

och även i viss mån kring projekt som arbetsform på folkbibliotek. Projekt bör ses 

som en vara, som något konkret och något som fungerar som ett tillhygge som tas 

fram för att stärka professionen som sådan. Projekt som arbetsform, som ren 

kunskap, kan då vara det som får professionen att uppnå auktoritet. Med detta 

arbetssätt förstärker man sin egen mångkunskap genom att lära genom projekt. 

Käll- och litteraturförteckning 
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Bilaga 1 

Allmänna frågor till folkbiblioteksverksamma 

• Beskriv organisationen (platt, hierarkisk, organisk, matris eller 

projektorganisation?) 

• Fungerar denna organisation? 

• Har ni arbetat i projektform? 

• Speciellt projekt som bör lyftas fram; vad handlade projektet om? 

• Vilka målgrupper skulle projektet nå? 

• Vision;  Vad var dess önskvärda resultat? 

• Verklighet;  Vad blev det verkliga resultatet ? 

• Vilka andra resultat uppnåddes? 

• Hur lätt var det att mäta resultaten? 

• Utvärdering; Hur går er utvärdering av projekt till? 

• Hur var det att arbeta i projekt, vad ansåg de inblandade (medarbetare, 

styrgrupp, referensgrupp)? 

• Hör projektarbete hemma i biblioteksvärlden? 

• Kan projekt ses som en professionalisering av yrket? 

• Vad är ledningens inställning till projekt? 
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Frågor till bibliotekschef  

• Hur lätt eller svårt var det att förankra projektet bland ledning och medarbetare? 

• Är projekt något ni satsar på – kommer att fortsätta med? 

• Är många tillfälligt anställda (s.k. ”projektanställda”)? 


